
  

 

  مطالعات اجتماعي 

  ؟تر است زير بيش هاي يا جزيره  يك از شهر عمق دريا در نزديكي كدام - 11
 خارك) 4  بندرعباس )3  چابهار) 2   بوشهر) 1

هاي اجتماعي را براي گذراندن اوقات  مشاركت خواهد يكي از شما مي از تان فرض كنيد معلم - 12

  ؟كنيد انتخاب توانيد نمييك از موارد زير را  كدام .فراغت خود انتخاب كنيد
  نوعان كمك به هم) 1

  عضويت در بسيج مدرسه) 2

  بازديد اقوام و دوستان ديد و) 3

 هاي مختلف حضور در انجمن) 4

 ؟يت شده استمراحل توليد لباس رعا ترتيبز موارد زير ايك  در كدام - 13

   بريدن پارچه از روي الگوـ از نخ   نساجي ـ توليد پارچه ي توليد نخ در كارخانه) 1

  نساجي ـ دوخت لباس ي توليد نخ ـ توليد پارچه در كارخانه) 2

  ي نساجي ـ توليد پارچه از نخ ـ دوخت لباس توليد نخ در كارخانه) 3

 بريدن پارچه از روي الگو  ـ نساجي  ي ارخانهكتوليد نخ ـ توليد پارچه در ) 4

 ؟هاي زير درست است يك از گزينه كدام - 14

  .باشد ميفروشنده جزو خط توليد لباس ) 1

  . نيستسود او  كند تماماً ي لباس اضافه مي مبلغي كه فروشنده به هزينه) 2

  .است نبودهشكل گيري كارگاه هاي توليد لباس معلول افزايش جمعيت در طول زمان ) 3

  .مهم نيست آن قيمت ،داشته باشدبي كنيم كيفيت خو ي كه انتخاب مياساگر لب) 4

 ؟باشد نميهاي درياي خزر  كدام گزينه يكي از ويژگي - 15

متـر   10تـر از   كـم در بعضي از نواحي به كه  وبي آن بسيار كم است به طوريعمق درياي خزر در نواحي جن) 1

   .رسد هم مي

  .ها و درياها كمتر است انوسميزان شوري آب درياي خزر از ديگر اقي) 2

  .كند ايران را به كشورهاي تركمنستان و آذربايجان مربوط مي ،درياي خزر) 3

 .ريزند ياي خزر ميررود و چالوس به درودهاي سفيد) 4
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  » 2«ي  گزينه - 11
بوشهر و خارك كه از سواحل  ق آب در نزديكي بندرعباس،اين عمبنابر .عمق درياي خليج فارس از درياي عمان بسيار كمتر است

  . شود ب در نزديكي چابهار است كه از سواحل درياي عمان محسوب ميآفارس هستند كمتر از عمق  و جزاير خليج

  » 1«ي  گزينه - 12

  .شود اخالق و معنويت براي گذراندن اوقات فراغت محسوب مي از مصاديقنوعان  كمك به هم

  » 4«ي  گزينه - 13
ريسي  هاي نخ پس از توليد نخ در كارخانه .شود پارچه از نخ درست مي .كارگاه توليدي براي دوختن لباس به پارچه نياز دارد يك
ها از روي  دادن پارچه  ها نيز برش لباس در كارگاه دوختاولين مرحله از  .شود فرستاده مي) نساجي(بافي  ي پارچه ها به كارخانه ،نخ
  . اند ز قبل تهيه شدههايي است كه ا الگو

 » 2«ي  گزينه - 14

بخشي از درآمدي كه . افزايند خرند مبلغي را به قيمت لباس مي هاي توليدي مي ه مغازه داران لباس را از كارگاهك هنگامي
 ب وآي  ي مغازه يا هزينه مثل اجاره ،شود هاي خود مغازه آورند بايد صرف هزينه داران پس از فروش لباس به دست مي مغازه

 ،ي لباس اضافه مي كنند داران به هزينه ن مبلغي كه مغازهبنابراي .ي اين درآمد سود آنها خواهد بود برق و تلفن و باقي مانده
  .ها سود آنها مشخص خواهد شد ها نيست و بعد از كسر باقي هزينه تماما سود آن

  :ها صورت صحيح ساير گزينه
دهند تا كاال  بخشي از كار توليد را انجام ميمشغول به كار هستند و توليد لباس  به همكاري كساني كه در كارگاه :»1«ي  گزينه

توليد لباس  بنابراين جزو خط ،فروشنده در اين همكاري دخالت ندارد .آماده شود خط توليد گفته مي شود به صورت نهايي
  .نيست
ز مردم را هاي تعداد زيادي ا توانستند نياز نميچون ديگر يك يا چند خياط  ،با گذشت زمان و افزايش جمعيت :»3« ي گزينه

بنابراين به وجود آمدن كارگاه توليد لباس معلول افزايش جمعيت . هاي توليد لباس به وجود آمد كم كارگاه كم ،برآورده كنند
  .بوده است

  .م قيمت مناسبي داشته باشدهنگام خريد بايد لباسي را انتخاب كنيم كه هم از كيفيت خوبي برخوردار باشد و ه :»4« ي گزينه

   »1«ي  گزينه - 15

اما در نواحي جنوبي  ؛رسد متر مي 10تر از  كم است به طوري كه در بعضي نواحي به كمبسيار عمق درياي خزر در نواحي شمالي آن 
  .متر است 1000از   ، عمق آن بيشايرانبه نزديك 


