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سواالت ردیف 
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  ( مشخص کنید. √) جواب صحیح را با عالمت

 ؟در زمان برپایی نماز جماعت ، چه شخصی جلوتر از همه در محراب می ایستد -1

 موذّند(                          مکبّرج (                              امام جمعهب(                                امام جماعتالف( 

 ؟کدام یک از موارد زیر یکی از محل های اجتماع مردم در محّله است-2

 بیمارستاند(                         مسجدج(                         بانکب(                            فروشگاهالف (

 ؟ آورند چه می گویندبه مقدار پولی که برای از راه کار کردن به دست می -3

 بودجهد(                    در آمدج(                        سرمایهب(                     پس اندازالف ( 

                                                                                                                 ؟ ل ، روی نقشه نشانه ی چیستعالمت مقاب-4

                                    رستوراند(                            پمپ بنزینج(                            پلب(                           فروشگاهالف ( 
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 کنید.جاهای خالی را پر 
. و ...................الف (  . باشدید پیامبر اسالم )ص( فرمودندد : اگدر مدی خواهیدد خددا و پیدامبر شدما را دوسدت داشدته باشدند .......................

. خود به نیکی رفتار کنید.  و با .........................

. مردم عالوه برب (   ه ی خود با یکدیگر مشورت می کنندلّادت برای حل مشکالت محعب در .........................

 .امکانات عمومی متعلّق به .................................. استج (

 .برای تهیه نقشه از ................................... استفاده می شودد(
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  درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
 درست                        نادرست                                                                     .ز شهر قرار داردخانه ی ما در محلّه ای االف ( 

 درست                        نادرست                                                                            .     بانک ها فعّالیت خدماتی می کنندب( 

 درست                        نادرست                                                                        .پولی که ذخیره می کنیم هزینه نام داردج( 

 درست                        نادرست                                         بانک ها محل اجتماع مردم در محلّه هستند.                         د( 
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 به سواالت زیر پاسخ دهید. 
 ؟ محلّه به چه جایی گفته می شودالف ( 

 

 ب( چگونه در یک محلّه تغییراتی به وجود می آید ؟

 
 ج(جدول بودجه چیست ؟

 

 د(راهنمای نقشه چه چیزی را نشان میدهد؟
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