
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 به کدام موضوع اشاره دارد؟« وَأَمرُهُم شورى بَينَهُم»ی آیه .1

 ( رعایت نظم و مقررات 2                                                  ( رعایت احترام در گروه 1

 مشورت کردن  (4                                                                  ( انجام وظایف 3

 های مهمی که اعضای هر گروه باید داشته باشند، کدام مورد است؟یکی از ویژگی .2

 نظم و مقررات           (2                   تقسيم کار و وظایف                                       (1

 انجام وظایف بر حسب استعدادها (4                                           اعتقاد به همفکری و مشورت (3

 کدام مورد از نتایج مشورت نيست؟ .3

 ی همهاستفاده از فکر و تجربه (2                                               حلّ مشکالت            (1

 کشف استعدادها (4                                  ی بهتر جامعه                 اداره (3

 ی ............. وسعت کمی دارد اما جمعيت زیادی را در خود جای داده است.احيهن .4

 نواحی داخلی ایران  (2                                            ی دریای خزر             کناره (1

 های زاگرس کوهپایه (4                                                  های البرز          کوهپایه (3

 کداميک از عوامل جذب کننده جمعيت است؟ .5

 دانشگاه  (4                                 قحطی  (3                               کمبود آب  (2                      جنگ          (1

 کدام گزینه یک رود مرزی در ایران است؟ .6

 زرینه رود  (4                         قزل اوزن     (3                                       اترک (2                 زاینده رود       (1

 ریزد؟کداميک از رودهای زیر به دریای خزر می .7

 زاینده رود  (4                          اروند رود    (3                                تلخه رود  (2             سفيد رود             (1

 

 1401/ 10/  12تاریخ آزمون:  

 

 

 6و5و4 هایدرساجتماعی: 



 

 

 

 های زیرزمينی استفاده کردند؟چه کسانی اولين بار با کندن قنات از آب .8

 اروپایيان  (4                        ایرانيان         (3                                  یونانيان  (2                 مصریان            (1

 ترین منبع آب شيرین کدام است؟مهم .9

 دریا  (4                                  رود     (3                                        چاه  (2                     قنات             (1

 ميزان تبخير و آلودگی کدام آب از بقيه کمتر است؟ .10

 رود  (4                          چشمه         (3                                      قنات  (2                     چاه               (1

 ای که اعضای هر گروه باید به آن توجه کنند چيست؟اولين نکته .11

 ( مشورت4            ( نظم و مقررات          3                     ( روابط خوب        2  شناخت وظایف خود         (1

 شود؟انتخابات شورای دانش آموزی هر سال در چه تاریخی در مدارس ایران برگزار می .12

 ( نيمه دوم آبان4               ( نيمه دوم آذر         3               نيمه اول آبان            (2         ( نيمه اول آذر             1

 تواند یک گروه به حساب بياید؟کدام مورد می .13

 گروه سرود مدرسه  (4        ( خریداران فروشگاه       3                    ( صف نانوایی         2   ( افراد منتظر در بانک       1

 گویند؟کنند، چه میافرادی که در یک جا زندگی میبه مجموعه  .14

 ملّت (4                    جمعّيت             (3                                     جامعه (2                                 گروه (1

 ترین شهر ایران کدام است؟پرجمعيّت .15

 اصفهان (4                                   تبریز (3                                     تهران (2                                دمشه (1

 باشد؟کدام مورد از عوامل افزایش جمعيت می .16

 تر از مرگتولد بيش (2                                                 مهاجرت                   (1

 ی مواردهمه (4                                                   تر از تولد   ( مرگ کم3

 کدام مورد از دالیل جمعيت بسيار کم در نواحی داخلی نيست؟ .17

 خاک نامناسب (2                                           مرطوبوهوای گرم و آب (1

 بارندگی کم (4                                  های شور                          زمين (3



 

 

 

 در حال حاضر جمعيت کشور ما چقدر است؟ .18

 ميليون نفر 75( کمتر از 2                                          ميليون نفر         75از  تر( بيش1

 ميليون نفر 80( کمتر از 4                                            ميليون             80بيشتر از  (3

 جمعيت نيست؟ یکدام مورد از عوامل دورکننده .19

 ( جنگ4              ( کمبود آب             3                               بيمارستان (2    ( خشکسالی                      1

 کدام مورد از دالیل پرجمعيت بودن تهران و اطراف آن است؟ .20

 وجود دانشگاه و کارخانه (2                                                  آب و هوای معتدل        (1

 ( معادن4                                                       ( خاک حاصلخيز       3

 آورد؟مورد نياز خود را از کدام منابع به دست میانسان آب شيرین  .21

 دریاها (4                                     چاه (3                             باران برف و (2                                 قنات (1

 کدام رود در شمال شرقی ایران قرار دارد؟ .22

 ( رود چالوس4                        رود ارس      (3                          ( سفيد رود      2            رود گرگان             (1

 ریزد؟کدام رود زیر به خليج فارس می .23

 جاجرود (4                             رودسفيد  (3                               اروند رود (2                            ودتلخه ر (1

 ریزد؟گذرد و به کدام رود میرود کارون از کدام شهر می .24

 روداصفهان ـ زرینه (2                                        اهواز ـ اروندرود                    (1

 اصفهان ـ اروندرود (4                                    رود                        اهواز ـ تلخه (3

 آید؟از به هم پيوستن رود شاهرود و قزل اوزن کدام رود به وجود می .25

 ( جاجرود4                   ( تلخه رود           3                  ( اروند رود             2             سفيد رود               (1

 

 

 کند تا رؤیاهایش را عملی کنید.استخدام میرؤیاهایتان را بسازید وگرنه کسی شما را  


