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هشخض کٌیذ. ×عبارت طحیح را با عالهت 

؟میکنند چه می گویند.به قسمتی از شهر یا روستا که در آن گروهی از مردم در همسایگی هم زندگی ١

استاند(             نقشه  ج(               محله  ب(   خیابان   الف(

؟نیستکدام یک جزء همکاری در محله .۲

بازی درهنگام ظهر(د      کمک به اسباب کشی همسایه ها(ج  تزیین محله در جشن ها(ب سر ساعت گذاشتن زباله( الف

؟کدام یک جز امکانات عمومی است.3

بانک(د      تلفن عمومی(ج    مسجد (ب   بوستان (الف 

؟در هسجذ چَ کار ُایی اًجام هی شْد.4

همه موارد(د           رفع مشکالت محلهج(   مراسم عزاداری و جشن ها (ب   نماز جماعت  (الف

؟آیذ چَ ًام دارد .پْلی کَ اس راٍ کار کزدى بَ دست هی5

بودجه(د درآمد            ( ج        پس انداز   (ب  هزینه      (الف

؟.شغل اطلی عشایز چیست6

دامپروری(د        کار در کارخانه ها(ج             باغداری( ب      کشاورزی( الف

؟.هزکش استاى خزاساى شوالی کجاست٧

مشهد(د       بیرجند    (ج    شیراز  (ب   بجنورد   (الف

؟یایی چَ ًام دارد.باالتزیي ًقطَ رّی کزٍ جغزاف٨

جهت جنوب(د          جهت شمال (ج          قطب جنوب(ب      قطب شمال(الف

جاُای خالی را پز کٌیذ.

.گفتَ هی شْد .سهیٌی کَ رّی آى سًذگی هی٩ . کٌین کزٍ بسیار بشرگی است کَ بَ آى .....................

.آى استاى .بشرگتزیي ّپز جوعیت تزیي شِز ُز استاى .......١١ .است....

.است.١١ .ادارٍ ی شِز بَ عِذٍ ............

.هعٌای رًگ ُا ّعالهت ُای رّی ًقشَ را هشخض هی کٌذ..١۲ ................. 
. استفادٍ هی شْد١3 ..بزای تِیَ ًقشَ اس ................

.هی گْیین.١4 .بَ جذّلی کَ در آى درآهذ، ُشیٌَ ّپس اًذاس ًشاى دادٍ شذٍ است..............

.قزار هیگیزد.١5 در ًواس جواعت اهام جواعت جلْتز اس ُوَ در .........  

.باشذ شِز بشرگ هیشِز ُایی کَ جوعیت آى ُا بیشتز اس ......بَ .١6                                          .گْیٌذ .............

 ًشاى دُیذ. را با )غ(ارت طحیح را با )ص( ّ عبارت غلط  عب

.با گذشت سهاى در هحلَ تغییزاتی بَ ّجْد هی آیذ.١٧

خیاطی یک شغل خذهاتی است..١٨

.رّستاُا بشگتز ّ پز جوعیت تز اس شِزُا ُستٌذ.١٩

.شوال شزقی بیي جِت شوال ّ هشزق است.۲١

 بَ پزسش ُای سیز پاسخ دُیذ.

.ّ رّی شکل ًشاى دُیذرا ًام ببزیذ  یفزعّ  جِت ُای اطلی.۲١



؟.قطب ًوا چیست۲۲

  

.استان را تعریف کنید.32  

؟سه مورد از کار روستاییان را نام ببرید و بنویسید اداره روستا به عهده کیست.۲4

؟چیستی او  مریض است . به نظر شما وظیفه سامانهمسایه .۲5

تومان پس انداز دارد. با توجه به جدول زیر به حسن  01111حسن می خواهد برای تولد دوستش هدیه ای بخرد .او .۲6

. کمک کنید تا خرید کند

  

..با توجه به نقشه ی زیر به سواالت پاسخ دهید۲٧

دام جهت کرمان است؟در کقم استان .0

.بنویسید بروید جهت حرکت خود را به سمت خوزستان دیبخواه .اگر شما3

نام دریایی در شمال کشور..2

.فرعی است یجهت.4

   موفق باشید.        

دیهنوع ه قیمت هدیه عالقه دوست حسن  
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