


 

 

 

 .گزینه مناسب را انتخاب کن 

 دو ماهگی....نوزاد تا -1

 بیند وخوب نمی شنود درست نمی    ها را خوب می شنود                       خوب می بیند وصدا

 خوب می بیند اما صدا ها را درست نمی شنود               خوب نمی بیند ولی خوب می شنود                   

 اولین کاری که پرستار پس از تولد نوزاد انجام می دهد چیست؟-2

  یدن نوزادلباس پوش                 ثبت اثر پا           تحویل دادن به خانواده             بوسیدن نوزاد            

 چیست؟ نشانه نوزاد دست نوار روی جنسیت کلمه -3

  نوزاد مادر نام                  نوزاد قد                  نوزاد وزن                  بودن پسر یا دختر

 دهد؟ می نشان را سالگی 18 تا کودکی از علی توانایی تغییر مورد کدام -4

 .است کرده تغییر علی کفش اندازه.                                          است شده بلندتر علی قد

 .است شده تر تیره علی پوست رنگ                  است گرفته یاد خوبی به را انگلیسی زبان علی

 ؟دده می نشان را مریم بدنی تغییرات ها گزینه از کدامیک -5

 بخواند خوب را رقمی 4 اعداد تواند می او                                             است شده بیشتر او وزن

 رود می محما به تنهایی به                                           خورد می نهارچلوکباب برای

 ها می باشد؟انسان  میان کدام مورد از شباهت های -6

 ندهست همه ی گزینه ها درست             غذا وهوانیاز به اب و               ربانیهمنیاز به محبت و              نیاز به آب وهوا

 چیست؟ نشانه دوستانمان با موی ما رنگو  پوست رنگ در اختالف-7

 ما توانایی                  ما شباهت                  ما تفاوت                    ما استعداد

 اعضای خانواده چگونه بیشتر می شوند؟-8

 با ارامش ومحبت کردن به یکدیگر                با تولد فرزندان              با کار کردن فرزندان                 با فوت پدر

 .........از فرزندان برای تحصیل به شهر دیگری می رود اندازه خانواده.........وبا به دنیا امدن بچه ها ییکتی وق-9

 تعداد اعضای خانواده بیشتر می شود - تغییر نمی کند 

 های جدیدی به وجود می آیدخانواده  –تغییر می کند 

 ود می ایدهای جدیدی به وجخانواده  –تغییر نمی کند 

 اعضای خانواده بیشتر می شودتعداد  –تغییر می کند 

 کدام یک از موارد زیر تغییر در خانواده نیست؟-10

 تغییر مدرسه فرزندان           ازدواج فرندان             پیر شدن پدر ومادر               بزرگ شدن فرزندان 

 هم دارند........یا درخت زندگی نشان می دهد که افراد یک خانواده چه نسبتی با -11

 گزینه اف وج   اندازه خانواده             شجره نامه            شناسنامه               

 سانی برای اسایش وتربیت فرزندان تالش می کنند؟چه ک12

 ی وخاله هایدا          عمووعمه ها               پدرومادر             همسایه ها  

 بنام خالق زیبایی ها

 آزمون مطالعات دی ماه                                    دخترانه دار المتقین  قرانی  مدرسه غیر دولتی:                                              نام نام خانوادگی 
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 ی مردم برای تامین نیازهایشان باید......کنند همه-13

 گزینه الف وج       مدیگر کمک کنند    به ه        کار کنند           تحصیل کنند     

 .در جاهای خالی کلمه ها وعبارتهای مناسب بنویس 

 یم می شوندس.........تق......و..........شغل افراد در جامعه به دو دسته .... -14

 .........نیاز داریم........و....برای دامپروری به ............و...... -15

 .......است.....و کشاورزی یک کار ........است......اری یک کار......شغل پرست- 16

 .........به ما می گوید چه کار هایی انجام دهیم ویا انجام ندهیم...... -17

 .با ازدواج زن ومرد به وجود می آید.............- 18

 به هم وصل کن 

 خاک وآب                                       پدر ومادر صاحب......می شوند شدن آنهابا ازدواج فرزندان وبچه دار  -19

 نوه                                 یی تولید نمی کنند بلکه فقط ....به دیگران انجام می دهندبعضی از کارها کاال- 20

 آهن ومس                                                                           برای کشاورزی به .....و......نیاز داریم -22

 خدمتی                                            ایل زندگی ما از فلزاتی مانند ......و.....درست شده اندبرخی از وس -23

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کن 

 غص                                          خوابند اعضای خانواده در خانه فقط استراحت می کنند ومی -24

 غ   ص                               از چوب درختان دستمال کاغذیوکاغذ ومیز ونیمکت درست می کنند -25

 غ        ص                                                       استعداد وتوانایی انسانها با هم یکی است. -26

 ص          غ                       وگیاه پنبه استفاده می شود ندفاز پشم گوسبرای درست کردن لباس  -27

 پاسخ کامل بده 

 از شناسنامه برای چه کارهایی استفاده می شود؟-28

 چرا مسخره کردن دیگران کار درستی نیست؟-29

 ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم؟ چرا همه ی-30

 جمعیت واندازه خانواده می شود؟دو تغییر در خانواده را نام ببر که باعث کاهش  -31

 خداوند در قران در مورد نیکی کردن به پدر ومادر چه فرموده است؟ -32

 

 کارهای خانه را یک نفر انجام بدهد؟چرا؟ ایا درست که همه ی -33

 رعایت مقررات چه فایده ای دارد؟ -34

 زنان در روستا چگونه به درامد خانواده کمک می کنند؟ -35

 منابع طبیعی را نام ببرید؟ -36

 ل درست کردن لباس را توضیح بده.مراح -37

 

 

 


