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 دانش آموز عزيز!  با توجه به جمات، درست و نادرست بودن آن ها را مشخص کنید.
  نادرست  درست         شناسنامه هرکس نشان می دهد که او کیست.                                       .1
  نادرست  درست        یک نفر به تنهایی یک خانواده محسوب می شود.                                    .2
  نادرست  درست      رنگ مو،رنگ پوست، چشم ، قیافه و هیکل افراد با یک دیگر تفاوت دارد.     .3
  نادرست درست       اندازه خانواده ها با هم تفاوت دارند.                                                         .4
 نادرست  آموزگاری از کارهای خدماتی محسوب میشود.                                              درست   .5
 نادرست  هرج و مرج از فواید رعایت مقررات است .                                                   درست   .6

 
 بده .دانش آموز عزيز ! در جاهای خالی کلمات مناسب قرار 

 کار میکنند. .......................و  .....................،  ........................در شهرها زنان در   .1
 میگویند . .............................زیاده روی در مصرف را   .2
 تولیدی ( –نوع هریک از شغلهای زیر را بنویسید . )خدماتی  .3

 .........................خلبان:        .............................پزشک:          .......................... آهنگر : 
 .......................پلیس :        .................................نجار :          ........................کشاورز: 

 
 داخل مربع مشخص کن.× ( صحیح را با عامت ) دانش آموز عزيز!  پاسخ 

 کدام یک از افراد زیر به شما درکسب مهارت ها کمک می کنند؟ .1
  همه موارد                 دوستان                           معلم                         لدیناو

 خانواده چگونه به وجود می آید؟  .2
 با به دنیا آمدن نوه     با زندگی کردن در یک شهر     باتولد فرزند     با ازدواج زن و مرد

 درست نمی بینند ولی صداها راخوب می شنوند ؟ .................نوزاد ها تا   .3
  ماهگی              1ماهگی                                  4ماهگی         3ماهگی2

 به ما میگوید چه کارهایی را باید انجام دهیم یا ندهیم: ...............  .4
  پدر و مادر               کتاب                                     مقررات                             معلم  
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 دختر باهوشم ! به سواات با دقت جواب بده .

 در آمد را تعریف کنید .  .1

 

 

 چرا مسخره کردن دیگران کار نا درستی است ؟  .2

 

 

 منابع طبیعی را نام ببرید .  .3

 

 

 مراحل تولید پارچه را بنویسید . .4

 

 

 چرا خداوند ما انسانها را با شباهت و تفاوت های مختلف آفریده است ؟  .5

 

 

 تغییراتی که از ابتدا در یک خانواده بوجود می آید را به ترتیب بیان کنید .  .6
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