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 کنند؟) سه مورد فقط نام ببرید(. کدام موسسات اجتماعی در هنگام حوادث به ما کمک می
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 اند؟ نام ببرید.های اقتصادی به چند دسته تقسیم شدهمشاغل و فعالیت
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 افزایش جمعیت چگونه بر زندگی گیاهان و جانوران اثر می گذارد؟
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الف( مجلس شورای اسالمی، بر انتخاباتی که در کشور برگزار میشود مانند انتخابات ریاست جمهوری، نظارت میکند.  

ب( پس از پیروزی انقالب اسالمی، شورای نگهبان برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد.  

ج( تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کاالها، خود، مصرف کننده هستند. 

د( بیمهی سالیانهی خودرو و وسایل نقلیهی موتوری از انواع بیمه اختیاری است.  

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

- جمعیت هالل احمر در شرایط عادی برای....................................... تالش میکند.  
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- قلهی .............................. در کوههای آذربایجان قرار دارد.  
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- در ایران تمامی بیمه ها زیر نظر ............................. فعالیت می کنند  
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0.5 

 گزینه صحیح را انتخاب کنیــد.

 ند. کشود مانند انتخابات ریاست جمهوری، نظارت میالف( مجلس شورای اسالمی، بر انتخاباتی که در کشور برگزار می

 ب( پس از پیروزی انقالب اسالمی، شورای نگهبان برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد. 

 کنندگان کاالها، خود، مصرف کننده هستند.ج( تولیدکنندگان و توزیع

 ی موتوری از انواع بیمه اختیاری است. ی خودرو و وسایل نقلیهی سالیانهد( بیمه
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1.5 

 را با کلمات مناسب پر کنیدجاهای خالی 

 کند. ........... تالش میصلح و دوستی و حفظ محیط زیستجمعیت هالل احمر در شرایط عادی برای........... -

 ........ در رشته کوه البرز قرار دارد.دماوند، توچال، علم کوهی ....قله -

 های آذربایجان قرار دارد. ...... در کوهسهند/ سبالنی .....قله -

 ......... است. شمالغربی به جنوب شرقیجهت رشته کوه زاگرس .. -

 ....... فعالیت می کنند بیمه مرکزیدر ایران تمامی بیمه ها زیر نظر .... -

 

2 

0.5 

حقوق متقابل چیست؟ ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای حقوق متقابل هستیم یعنی همانطور که 

 بر ما حقی دارندما حق داریم ، دیگران نیز 
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0.5 

 تقسیم کار در جامعه چگونه به وجود آمد؟ کامل توضیح دهید. 

 به و نبودند کشاورزی کار به مجبور همه دیگر کافی غذای تولید با .شد زیاد محصول تولید کشاورزی کار رونق با دور های گذشته در

 .آمد بوجود جامعه در کار تقسیم ترتیب بدین .کنند پیدا مهارت کارها برخی در و بپردازند دیگر های کار به توانستند دیگر افراد تدریج

 .آمد پدید گوناگون های شغل و گرفت برعهده را کاال چند یا یک تولید هرکس
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0.75 

 کنند؟) سه مورد فقط نام ببرید(. کدام موسسات اجتماعی در هنگام حوادث به ما کمک می

 …و انتظامی نیروی نشانی،اورژانس، آتش سازمان احمر، هالل جمعیت مانند، مختلف مؤسسات
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0.75 

 اند؟ نام ببرید.های اقتصادی به چند دسته تقسیم شدهمشاغل و فعالیت

 کشاورزی/ صنعت / خدمات
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 افزایش جمعیت چگونه بر زندگی گیاهان و جانوران اثر می گذارد؟

و تولید مواد سمی هم بیشتر می شود. گازهای سمی که از هرچه جمعیت بیشتر می شود فعالیتهای کارخانه ای و حمل و نقل 

تولید کارخانه ها بر آب و هوا وارد می شود یا سم هایی که در آفتهای کشاورزی وچود دارد، اثرات نامطلوبی بر زندگی گیاهان و 

 جانوران دارد.
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1 

 را بنویسید.  محیط زندگی و کشوردو نمونه از حقوق خود در 
 زندگی کردن در محیطی پاک و تمیز/  استفاده از خدمات مناسب پزشکی/  احساس امنیت در خیابان/ 
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1 

 میان مصرف گرایی و محیط زیست چه ارتباطی وجود دارد؟ توضیح دهید. 
 آنها با و گیرند می طبیعت از را اولیه موادّ ها انسان .است رسانده آسیب زیست محیط به شدت به گرایی مصرف امروز، جوامع رد

 زیادی مقدار روزه همه صنعتی، انبوه تولید با امروزه .گردانند برمی طبیعت به زباله صورت به دوباره بعد و کنند می تولید کاال

 آور زیان زیست محیط برای صورت هر در که کنند می دفن زمین از مناطقی در یا سوزانند می را ها زباله .شود می تولید زباله

 .است
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1 

 گیرند؟ یک مثال بزنید در چه صورت مقررات نام قانون به خود می

 
 چراغ از عبورگیرد. مانند ممنوعیت قانون به خود می نام شود، تصویب مجلس مثل صالحیت دارای نهاد یک وسیله به مقررات هرگاه

  قرمز،
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1 

 . چهار مورد از وظایف شهرداری را بنویسید

 کاشتن و سبز فضای ایجاد / شهرنشینان بهتر آمد و رفت برای ها رو وپیاده ها تونل ها، پل ها، خیابان آسفالت یا تعمیر و احداث       

 و آوری جمع و ها خیابان و ها کوچه نظافت/ کودکان بازی زمین و ،)پارک( بوستان احداث و شهر مختلف های مکان در نهال و درخت

 شهرداری  ازباید بسازند خود کار و کسب یا سکونت محل برای بخواهندساختمانی افراد اگر یعنی هاساز و ساخت بر نظارت/  ها زباله دفع

 عمومی نقل و حمل بر نظارت/ مردم فراغت اوقات برای سالمت های خانه و ها سرا فرهنگ ایجادبگیرند. /  ساختمان پروانه

 مردم وآمد رفت برای )اتوبوس،تاکسی،مترو(
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1 

دامنه های شمالی رو به دریا قرار دارد و برف و باران زیاد می بارد. این  های شمالی و جنوبی البرز در چیست؟تفاوت دامنه

تابستان بارش باران دارند. در نتیجه پوشش دامنه ها پوشیده از جنگل هستند. اما دامنه های جنوبی بدون رطوبت مانده و فقط در 

 گیاهی در دامنه جنوبی بسیار کمتر است
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1 

 دو نمونه از مناطق حفاظت شده در ایران را نام ببرید

 نگلهای حرا در خلیج فارس/ دشت ارژن در استان فارس/ اشترانکوه در لرستانج
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 کوهستانیو دو ویژگی برای ناحیه معتدل و نیمه خشک  گرم و شرجی سواحل جنوبی دو ویژگی برای ناحیه

 بنویسید.

 گرم و شرجی: تابستان های بسیار گرم، زمستان های مالیم. بارش کم باران. تبخیر زیاد 

ماه از سال، جنگلهای  9کوهستانی: بارش زیاد باران و یخ بندان، زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل و مالیم، زراعت دیم در 

 سرسبز در ارتفاعات
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1.25 

 لخواه توضیح دهیدعوامل تولید را نام ببرید و یکی را به د

 منابع )…و آهن سنگ، زغال نفت،گاز،( معادن ها، جنگل جانوران، خاک، آب، مانند دارد وجود طبیعت در آنچه: طبیعی منابع

  .هستند طبیعی

 نام سرمایه تجهیزات این .دارد نیاز تجهیزاتی و ابزار به کند تبدیل کاال به را آنها و استفاده طبیعی منابع از آنکه برای انسان: سرمایه

 .هستند سرمایه آن، نظایر و گیرد می صورت آنها در تولید که ساختمانی یا زمین و کار ابزار آالت، ماشین .دارد

 انسانی نیروی

 نیروی محصولی، هر تولید برای. بدهند ادامه زندگی به توانستند نمی آدمیان و شد نمی تولید چیزی نبود، انسان تالش و کار اگر

 .باشد داشته را الزم مهارت و دانش باید انسانی

 

51  

1.5 

شوند؟ چه وظایفی دارند؟ )کامل شورای نگهبان از چه کسانی تشکیل شده است؟ این افراد چگونه انتخاب می

حقوقدان  نفر 6 و شوند می انتخاب اسالمی جمهوری رهبر سوی از نفر فقیه که 6است  نفر 12 از مرکب شورا این توضیح دهید(   

 :دارد عهده بر وظیفه دو نگهبان شورای .شوند می معرفی مجلس به قضاییه قوه طرف از که

 اگر و دهد می تطبیق اسالم دین احکام و اصول و اساسی قانون با کند می تصویب مجلس که را قوانینی همه شورا این )الف

 تا گرداند برمی مجلس به دوباره یا کند می رد را آنها داشت مغایرت دین احکام و اصول و اساسی قانون با شده تصویب قوانین

 .شود اصالح

 کند می نظارت اسالمی، شورای مجلس و جمهوری ریاست انتخابات مانند شود می برگزار کشور در که انتخاباتی بر شورا این )ب

 .دهد می شدن انتخاب اجازه آنها به انتخابات های نامزد صالحیت تأیید و بررسی از پس و
 

61  

1.5 

 بیمه چیست؟ چرا به وجود آمده است؟

 بیمه یک قرارداد بین بین بیمه گر و بیمه شونده است.

 موسسه بیمه برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است
 

71  

1.5 

 ،«مادر»های او به عنوان ساله و مدیر دبیرستان است. او سه فرزند دارد. برای هریک از مسئولیت 40خانم سبحانی 

 . یک نمونه بنویسید« مصرف کننده»و « مدیر»

 .....مادر: مراقبت از فرزندان و تربیت صحیح آنها

 و برقراری نظم در مدرسه.....مدیر: انجام کارهای مدیریتی مدرسه 

 ........زباله  بیش از حد کننده: پرهیز از مصرف گرایی و آسیب نرساندن به محیط زیست با تولیدمصرف
 

81  

1.75 

 مفاهیم زیر را توضیح دهید.

سرزمین پست و همواری است که از آبرفت رودها به وجود می آید و به دریا یا دریاچه ای دایمی ختم الف( جلگه: 

 می شود
91  
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های  پدیده دقیق محل که است شده کوچک نیاز مورد نسبت به که است زمین سطح از افقی تصویری ب( نقشه: 

 دهند می نشان را ...و سدها پلها، هها، را مثل انسانی هایهپدید و جنگل رود، کوه، مانند طبیعی

 

 توان می آن از استفاده با و گویند می خطی مقیاس آن به وجود دارد که  خطی نقشه، هر زیر در : ج( مقیاس خطی

 کرد. محاسبه زمین راروی ها مکان واقعی فاصله

 

 :د( زیست بوم

                                                                                                 به منطقه ی بزرگی که درآن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند می گویند                                            

 

 

 می کند بیمه گر نام دارد. بیمه راافراد  که ایهمؤسس ه( بیمه گر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


