
 بسمه تعالی

 ( 7تا  1آبان ماه ) درس  اجتماعی آزمون مطالعات                                              خانوادگی:.........................................                      نام و نام

 

 کامل کنید.  -1

 ................. است............انسان اجتماعی یکی ار مهمترین نیاز های  -

 تصمبم گیری یعنی ............................................ -

 در آخرین مرحله تصمیم گیری ....................................... انتخاب می کنیم.  -

 هرمحصول با یک نوع شرایط ............................................... سازگاری دارد.  -

 ، خاک ، آب و هوا از .............................................. در کشاورزی است. آب -

    شود. ........ به خارج از کشور صادر میبه صورت ......................... و هسته دار بخشی از میوه های سردسیری -

 بع ................... و .................. در جهان است. کشور ما از بزرگترین دارندگان منا -

 به زغال سنگ ، نفت ، گاز و مشتقات آن هل نظیر گازوییل و بنزین ...................... می گویند. -

  است.در کشور ما حدود ....................... درصد برق یا انرژی الکتریکی از برق حرارتی به دست آورده  1931درسال  -

 

 صحیح      غلط                                                صحیح یا غلط بودن جمالت را مشخص کنید. -2

 .برد و همنشینی با دوستان خوب لذت میانسان از صحبت کردن 

  وقتی کسی از ما خبری یا کاری می خواهد که اشتباه است قاطعانه نه بگوییم .

 تصمیم رضا برای ترقه بازی با دوستانش نتیجه منفی خواهد داشت. 

 رمورد مسائل زندگی و تصمیمگیری های مهم خود نبتاید با دیگران مشورت کنیم.د

  با دیگران شریک شویم و وام بگیریم. توانیم اگر سرمایه ما برای کشاورزی کم باشد، نمی

  بعضی از محصوالت کشاورزی را در انباره و سردخانه ها نگهداری و ذخیره می کنند.

 لیتر است. 131هر بشکه نفت معادل 

 طبیعی هستند و میلیون ها سال طول می کشد تا تشکیل شوند.  سوخت های فسیلی

  یران دارای چندین شبکه گازرسانی است.ا

 

 انتخاب کنید.گزینه صحیح را  -9

 . کدامیک از انرژی های زیر تجدید پذیر است؟1

 انرژی گاز                        انرژی هسته ای                        انرژی خورشیدی                       انرژی نفت و گاز    



 . کدام دسته از میدان های نفتی در استان خوزستان است؟2

 مرکز و جنوب غربی                      غربجنوب غربی و        وب شرقی       و جن جنوب و غرب                   جنوب

 . کدام منبع گازی در استان هرمزگان است ؟ 9

 دهلران           اهواز                      عسلویه                      سرخون                     

 . کدام مورد به طالی سیاه معروف است؟ 4

 گاز                  زغال سنگ                   نفت خام                زباله اتمی     

 

 پاسخ دهید.  -4

 ا برای دوستی می توان انتخاب کرد؟ چرا؟ . آیا هر فردی ر1

 

 مورد( 4) ؟رعایت چه رفتارهایی و چه نکاتی باعث حفظ دوستی می شود. 2

 

 ؟در چه چیز هایی تاثیر گزار هستندما در زندگی  . تصمیمات مهم9

 

 خاب یعنی چه؟ . نتیجه انت4

 

 . عوامل انسانی شامل چه مواردی در کشاورزی می شود؟1

 

 راعی را نام ببرید و برای هرکدام مثال بزنید.. سه گروه مهم گیاهان ز6

 

 . اصطالحات رو به رو را تعریف کنید.    7

 برق آبی :

 

 برق حرارتی :

 

 . مهمترین میدان های نفتی جنوب و غرب کشور را نام ببرید؟8

 

 

 مریم ارباهیمی عهد    طراح سوال   : 


