


 

 بسمه تعالی

   

        

 ترم اولمطالعات اجتماعی  آزمون

  : زمان پاسخگویی                                                                                                                :نام و نام خانوادگی  

 آزمون:     خیتار                                                                                                          نام آموزگار :                 

۱ 
 ؟ کدام یک از موارد زیر بر اجرای درست قوانین نظارت می کند

  دولت -د             قوه مجریه –ج               قوه قضاییه  -ب               قوه مقننه –الف 

2 

 

 رئیس جمهور در ایران هر .......... سال و با رای ............. انتخاب می شود.

           /  رهبری ۸  -ب                                                / مردم  ۴  –الف 

          /  مجلس خبرگان    ۴  -د                             /  مجلس شورا اسالمی ۹  -ج  

3 

 

 ؟هدایت هواپیما بر عهده کیست

    لوکوموتیوران -د                 خلبان -ج              راننده    –ب                 ملوان –الف 

 ریزد؟به کجا می هراز خانهرود ۴

  اروند رود   -د                خلیج فارس   -ج           ی اورمیه دریاچه  -ب            دریای خزر  –الف 
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 دیرا با کلمات مناسب پر کن یخال یجاها

 میکن یتو از ................... استفاده م یواژه  یدر گفت و گو با بزرگ تر ها به جا. 

 در دین اسالم به ............... در کارها سفارش شده است. 

 لقب حضرت عیسی ............. است و کتاب آسمانی او .............. نام دارد. 

  .................... باشند. ایقطارها ممکن است ......................... 

 کشور ما قوه ی مقننه وظیفه ی ................ را برعهده دارد. در  

۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخص نمایید. و جمالت نادرست را با عالمت   جمالت درست را با عالمت 

             کند.رفتارهای دیگران گاهی مارا غمگین می  –الف 

                       ترس از حیوانات درنده ترس نابجاست. -ب

          باشندی جمعیت میدانشگاه از عوامل جذب کننده -ج

    آید.وجود میاز به هم پیوستن رودها به هم، جویبار به  -د

 .به سواالت زیر پاسخ دهید

 حریم شخصی یعنی چه؟مثال بزنید؟

 آرم آن را رسم کنید؟ چیست؟ جمعیت هالل احمری وظیفه

  



 

 چرا نواحی داخلی ایران بسیار کم جمعیت و یا خالی از جمعیت است؟ ۹

 چرا آب برخی رودها قابل استفاده نیست؟

 ؟ مثال بزنیدو مادر را تعریف کنید صنایع مصرفی 

 راه ها چه نقشی در زندگی ما دارند؟

 بندر چگونه جایی است؟

 وظیفه ی قوه مجریه چیست ؟ مثال بزنید. ۸

 . سه نمونه از احساسات ما را نام ببرید

 

             

 بازرگانی چیست؟

 

شود؟راه ها و وسایل حمل و نقل به چند دسته تقسیم می

 

 .قنات را تعریف کنید 

 

 ویژگی های رهبری را بنویسید.

 

 

 مورد 3حکومت را بنویسید. وظایف 

 

 

 افزایش جمعیت چه خوبی هایی دارد؟

 

                                                                برنا بود ریتوانا بود هرکه دانا بود                        ز دانش دل پ
 

 


