


 

 االتؤمتن س                                                         

  الف(درست یا نادرست بودن کلمات زیر را مشخص کنیذ.
 افزاد اس راُ کار کزدى،پَل تذست هی آٍرًذ تِ ایي پَل پس اًذاس هی گَیین.(1

 (اس گاس هسافزتی تزای گزم کزدى َّای خاًِ یا حوام استفادُ کٌین.2

 (اگز سین تزلی سخوی یا پَسیذُ تاشذ تاعث تزق گزفتگی ٍ آتش سَسی هی شَد.3

 (ّز رٍس صثح خَرشذ اس جْت هغزب طلَع ٍ در سهاى  غزٍب در جْت هشزق غزٍب هی کٌذ.4

 (در هٌاطك پزتاراى سمف خاًِ ّا را گٌثذی ٍ در هٌاطك گزم شیة دار هی ساسًذ.5

 افزاد یک خاًَادُ تا ّن چِ ًسثتی دارًذ.(شجزُ ًاهِ تِ ها ًشاى هی دّذ کِ 6

 (تْتز است در جایی کِ تاتلَی هحل عثَر عاتزیي ٍ یا خط کشی ٍجَد دارد عثَر کٌین.7

 شثاّت دارًذ.(رًگ هَ،رًگ پَست ٍ چشن ٍ لیافِ ٍ ّیکل افزاد تِ یکذیگز 8

 (تااسدٍاج فزسًذاى ٍ تچِ دار شذى آًْا پذر هادر صاحة ًَُ هی شًَذ.9

 اتی هثل آّي ٍ هس را اس هعذى استخزاج هی کٌٌذ.(فلش10

 (ٌّگام شة تزای عثَر اس کَچِ ٍ خیاتاى،لثاس رٍشي تپَشین یا اس شثزًگ ٍ کاغذ سفیذاستفادُ کٌین.11

  .بذهیذ کامل ب(به سواالت زیر جواب
  اس شٌاسٌاهِ چِ استفادُ ّایی هی کٌین؟(11

 (همزرات تِ ها چِ هی گَیذ؟12

 را تعزیف کٌیذ؟ (هٌاتع طثیعی13

 ٍ کذاهیک خذهت هی کٌٌذ؟ تَلیذ  (کذاهیک اس افزاد سیز کاال14

 هعلن)...........(خلثاى َّاپیوا)..........(خیاط)............(ًجار)...........(آتش ًشاًی)..........(هکاًیک)............(

 هایذ؟رُ ی پذر ٍ هادر چِ هی فزتا(خذاًٍذ در لزآى کزین تِ اًساى ّا در15

 

  ................................دتستاى :        )پایاى تزم(هطالعات اجتواعی پایِ ی سَم اتتذاییدر س:           تعالیتسوِ 

 94/تاریخ:......../......... .....................................       ر:آهَسگا       .............................ًام ٍ ًام خاًَادگی:



 هَرد اس هَاد تاسیافتٌی را ًام تثزیذ؟2(تاسیافت را تعزیف کٌیذ 16ٍ

 

 (ًکات ایوٌی را تعزیف کٌیذ؟17

 (عشایز چگًَِ هزدهی ّستٌذ؟18

 

 چیش ًام تثزیذ کِ اس هَاد ًفتی تْیِ شذُ است؟3(19

 (چِ ٍلت هأهَراى آتش ًشاًی هی آیٌذ؟20

 

 ساسهاًی است؟(شوارُ تلفي ّای ضزٍری سیز هزتَط تِ چِ 21

125     ...............:115         ..................:110    ...................:118..................: 

 (جْت ّای اصلی را ًام تثزیذ؟22

 رٍی پاکت ًاهِ چِ چیشّایی ًَشتِ هی شَد؟(13

 

 (ًشاًی خاًِ شاهل چِ چیشّایی است؟14

 

                                                      است؟ یسیز هزتَط تِ چِ چیش راٌّوایی  (ّزیک اس تاتلَّا ی15
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