
 

 

 

 

 

 

 بارم سواالت ردیف 

 را مشخص کنید؟صحیح یا غلط بودن جمالت زیر  ➢ الف

 غ       صکند.  زندگی تنهایی به تواند نمی کس هیچ -1

 غ       ص .داریم شرط و قید بی و مطلق آزادی خود، حقوق از استفاده در ما -2

 غ       ص .باشد داشته مسئولیتی که نیست فردی هیچ -3

 غ       ص .است جامعه افراد همه نفع به امنیت و نظم از جلوگیری -4

 ناشی هایخسارت مشتری، به بیمه حقّ پرداخت قبال در تا کندمی تعهّد ،بیمه مؤسسۀ  است شونده بیمه و گذار بیمه بین قرارداد یک بیمه -5

 غ       ص .کند جبران را معیّنی حوادث  از

 غ       ص .است اجباری بیمه یک موتوری نقلیه وسایل بیمه -6

 غ       ص آسیا قرار دارد.ایران در جنوب شرقی قاره  -7

 غ       ص .  شود می استفاده جغرافیایی های نقشه تهیّه برای هوایی های عکس از -8
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 گزینه صحیح را مشخص کنید؟ ➢ ب

 شوند؟می طبیعی حقوق دارای زمانی چه از هاانسان -9

              تولد و خلقت ابتدای از ب(                   شود می دیگری کشور یک یتبعه که زمانی از الف(

 د( رسیدن به سن قانونی                                                              ازدواج از پس ج(

 شود؟ می تصویب.....................  توسط عادی قوانین و شد تصویب...................  توسط اساسی قانون -10

           اسالمی شورای مجلس –مقننه قوه ب(                   مقننه قوه – اسالمی شورای مجلس الف(

 اسالمی شورای مجلس – خبرگان د( مجلس               خبرگان مجلس -اسالمی شورای مجلس ج(

 هستند؟ کاال و خدمات ترتیب به کدامیک -11

 بیمه – د( یخچال                   آموزش – پزشکی ج(               کیف – نقل و حمل ب(              کفش – تلویزیون الف(

 است؟ مکان یک طبیعی های ویژگی جزء زیر موارد از کدامیک -12

 د( زبان                   اقتصادی های فعالیت ج(                تاریخی آثار ب(                 گیاهی پوشش الف(

 باشد؟ می ها کوه از کدامیک به مربوط«  سهند – زردکوه – بینالود»  های قله از یک هر ترتیببه  -13

           آذربایجان های کوه – زاگرس کوه رشته – خراسان های کوه ب(      خراسان های کوه – البرز کوه رشته – آذربایحان های کوه الف(

 خراسان های کوه– زاگرس کوه رشته – آذربایجان های کوهد(                زاگرس کوه رشته -البرز کوه رشته -خراسان های کوه ج(
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 تکمیل کنید؟ ➢ ج

 است...................................  انسانها حق مهمترین -14

 دارد. نام. .......................... کند می برقرار رابطه کننده مصرف و تولیدکننده بین که  فعّالیتی -15

 است .................................. کننده، مصرف مسئولیت -16

 .باشد می........................  استان در ارژن دشت شده حفاظت منطقه -17
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 پاسخ دهید. ➢ د

 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟ -18

 :همدلی ❖

 نقشه: ❖

 زیستگاه: ❖
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                                                                                                                           تم    فپایه ه                                      مطالعات اجتماعی                                                                              

                                                            06/10/1400 تاریخ آزمون:                                        باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

   صبح                                 10   ساعت برگزاری :                                                 یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه 2ت:    صفحاتعداد                                                         یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال 28   :تعداد سواالت                                                   جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان                      :                                                      شماره کالسی

   دقیقه 60  : مدت پاسخگویی رمضانخانی            دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                                   

                                                                               

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    



 به موارد خواسته شده پاسخ دهید؟ -19 

 ...............................................................................................................................الف(یک  مورد از حقوق خود در محیط زندگی و کشور: 

 .......................................................................................................................... ب( یک مورد از مسئولیت های خود در برابر اعضای جامعه:
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 (مورد دو)بنویسید؟ را جامعه در مقرراتو قوانین  آمدن پدید علل ترین مهم -20

 
 
 

1 

 بنویسید؟ را نگهبان شورای مهم وظیفه دو -21
 
 
 
 

1 

 دهد؟ می انجام اقداماتی چه عادی شرایط در احمر هالل جمعیت -22
 
 

1 

 بنویسید؟ را مرکزی بیمه وظایف از مورد دو -23
 
 
 

1 

 آمد؟ وجود به کار تقسیم جامعه در چگونه -24
 
 
 
 

1 

 دهید ؟توضیحمی گذارد زیست محیط روی بر تاثیری چه گرایی مصرف -25

 
 
 
 

1 

 کنید؟ مقایسه هم با را البرز کوه رشته جنوبی و شمالی های دامنه -26

 
 
 
 

1 

 (مورد دو)ببرید؟ نام  را ها زیستگاه از حفاظت دالیل مهمترین -27

 
 
 

1 

 است؟ ایران هوایی و آب نواحی از یک کدام به متعلق شده ذکر موراد از یک هر -28
 ...............................(............................................ )دارد بارش سال از ماه 9 و است معتدل ها تابستان و سرد ها ن زمستا ❖

 )......................................................................(است زیاد روز و شب دمای اختالفدر این ناحیه  ❖

 دارد)..................................................................( معتدل های زمستان و ها تابستان و یابد می کاهش ناحیه این شرق به غرب از بارندگی میزان ❖
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 20 جمع بارم 

 


