


 باسمه تعالي

 اجتماعيدرس ، اردیبهشت آزمون قلم كاغذي

 «دبستان غير دولتي صبح دانش»                    نام : ..........................       

 55/25/96تاریخ :              سوم پایه                   95-96سال تحصيلي :          ............          نام خانوادگي : ........   
 

 ( نمره 2مشخص کنید. ))×( گزینه ی درست را با  الف (

 کدام یک از موارد زیر موجب ایجاد تغییر در اندازه ی خانواده نمی شود؟  -1

   جایی منزلجابه د(        ج( مهاجرت یکی از افراد خانواده      ب( مرگ یکی از افراد خانواده        الف( تولد یک بچه

 از شناسنامه برای انجام دادن چه کاری استفاده نمی شود؟  -2

 د( ازدواج و کار                     ج( رفتن به بیمارستان          ب( گرفتن دفترچه بهداشتی      الف( ثبت نام مدرسه 

 کدام یک از موارد زیر تفاوت های میان ما انسان ها نمی باشد؟  -3

    د( نیاز به غذا و آب                         ج( قد و هیکل                         ب( قیافه               الف( رنگ مو

 به پولی که افراد از راه کار کردن به دست می آورند، چه می گویند؟  -4

   د( مالیات                                 ج( درآمد                           ب( ارز                    الف( دالر

 نمره(   5/2جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ) -2

 الف( دست کاری وسایل برقی و پریز و کلیدها موجب ........................ و ......................... می شود. 

 .................. نیاز دارد. ب( هر خانه غیر از نشانی یک .....................

 ج( برای کشاورزی به .................................... و .................................. نیاز داریم. 

 د( تمبر را در ............................................ پاکت نامه می چسبانیم. 

 ده است. نخ از .................................. و ............................ به دست می آید. ه( لباس ما، معموال از نخ درست ش

 نشانه ی .................................... است .           و ( تابلو 

 نمره( 3سئواالت زیر را با دقت بخوان و پاسخ کوتاه بنویسید. ) -3
  
  * خانواده چگونه به وجود می آید؟ 

 

  * مقررات چیست؟ 

 
  

  *نکات ایمنی یعنی چه ؟  

 

  
 

  * منابع طبیعی چیست؟ 
 

  

  

  * به چه دلیل باید در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کرد؟ 

 

! 



 

  * معنای رنگ زرد در چراغ راهنمایی وسایل نقلیه چیست؟ 

 

 

 غ        ص                              نمره(  5/2ها را مشخص کنید. )با توجه به جمالت صحیح بودن یا غلط بودن آن  -4

                                الف( بازیافت به حفظ منابع کمک نمی کند. 

 ب( خیاطی یک شغل خدماتی است. 

 ج( ماده ی اولیه بعضی از وسایل زندگی ما نفت است. 

 د( زنان در روستاها، در اداره، کارخانه، مدرسه یا بیمارستان کار می کنند. 

  رنگ دارد . 3و ( چراغ عابر پیاده 

 به سئواالت زیر پاسخ دهید.  -5

 نمره(  1مراحل تولید نفت را توضیح دهید.)  -1

 
 نمره(  1؟ )  هنگام نصب بخاری در خانه به چه نکاتی باید توجه کنیم -2

 

 نمره ( 1راهنمایی برای چه کسانی نصب شده است ؟ ) تابلو های  -3

 

 نمره(  1دو روش بهداشتی برای از بین بردن زباله ها را بنویسید. ) -4
 

 

 نمره ( 5/1نامه ها توسط کدام اداره و چگونه به دست مردم می رسد ؟ )  -5
 

 

 نمره(  1عشایر در کجا و چگونه زندگی می کنند؟ ) -6

 
 نمره ( 75/0مورد ( ) 3) چند شغل تولیدی نام ببرید .  -7

 

 نمره(  1دانستن نشانی خانه چه فایده هایی دارد؟ چرا همه باید نشانی خانه را خوب بدانند؟ ) -8

 
علی همراه دوستانش در یک روز آفتابی به جنگل رفتند، ولی مسیر خود را به هنگام برگشتن از جنگل گم کردند. آن ها می دانستند  -9

 نمره(   1شده است. شما آن ها را راهنمایی کنید که چگونه می توانند سمت جنوب خود را پیدا کنند؟ )که جاده در سمت جنوب واقع 

 

 

 نمره(  1شماره تلفن های ضروری کدام است؟ آنها را بنویسید.) -8


