
 به نام حضرت دوست

 نام و نام خانوادگی:                  سواالت  درس یک  مطالعات                  تاریخ: 

--------------------------------------------------------- 

 است؟ صحیح همسایگان با رفتار ي نحوه درباره گزینه کدام-1

 .خبرباشند با دیگر یک ازحال -

  .کنند کمک دیگر هم به -

  .نمایند برخورد مهربانی با -

  .بروند خود بیمار همسایه عیادت به -

--------------------------------------------------------- 

 .کنید زیررامشخص عبارات بودن غلط یا صحیح-2

  .کنیم وکامپیوتررابلند تلویزیون صداي توانیم می درخانه-

  .بگذاریم مخصوص هارابایددرجاي زباله-

  .کنیم بازي ترقه توانیم می وخیابان خودیاکوچه زندگی محلّ درساختمان-

  .نکنیم بازي توپ وخیابان هادرکوچه همسایه استراحت زمان-

--------------------------------------------------------- 

 کنید ،وصل است مکان کدام به زیرمربوط ازرفتارهاي هرکدام-3

 .شویم دیگرباخبرمی هم ازحال محل هردرآن-

  .نچینیم جا هارادرآن گل. روند جامی آن به واستراحت ورزش براي مردم-

 .کنیم رارعایت سکوت-

 شود برپامی درآن عزاداري هاي ومراسم مذهبی اعیاد-

 ---------------------------------------------------------

 .کنید بندي دسته مربوطه زیررادرجدول مشاغل-4

 نجاري-بافی پارچه- رفتگري - میمعل - مکانیکی –نانوایی - راننده - کشاورزي -دامداري

خدماتی وتولیدي خدماتی  خدماتی

 

 
  

مسجد

بوستان



 .کنید مشخصX عالمت با را درست پاسخ -5

 است؟ نشده اشاره ها همسایه حقوق رعایت به مربوط مقررات به زیر موارد از کدامیک در

 همحل هاي جشن برگزاري در همکاري-ب                             آپارتمان در نکردن صدا سرو - الف

 همسایه به وکمک ردي همد عدم-د                   پارکینگ درب یا پل مقابل ماشین پارك عدم-ج

 ---------------------------------------------------------

 است؟ لهمح مردم اجتماع هاي محل از یکی زیر هاي مکان از یک کدام -6

 سینما -د                               مغازه -ج                             مدرسه-ب                   مسجد -الف

 ---------------------------------------------------------

 .ندارد قرار لهمح در زیر هاي ن مکا از یک کدام -7

 مسجد -د                                بانک -ج                                پارك-ب                    روستا-الف

 ---------------------------------------------------------

  .دهید توضیح بند یک در را تصویر  -8
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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