
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:نام دبیر:                       نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

 

 :دارد بخش دو آزمون این شما، برای موفقیت آرزوی با عزیز آموزان دانش

  نمره( 51)دهید پاسخ کتاب دوازده تا هفت فصل سواالت همه به لطفاً بخش، این در اجباری(:)الف بخش

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

5 

 فصل هفتم

 ریزند؟می آبریز هایازحوضه یک کدام به گیرندمی سرچشمه البرز هایکوه از که پرآبی رودهای

 داخلی آبریز يحوضه (ب              عمان دریاي و فارس خلیج آبریز يحوضه (الف

       خزر دریاي آبریز يحوضه (د                                       اي کناره آبریز يحوضه (ج

1/0 

2 
 ست؟یدر جلگه خوزستان چ تیجمع ادیعلت تراکم ز

 
1/0 

3 

 .دیرا در شکل روبرو محاسبه کن تیتراکم جمع

 باشد(یمربع م لومتریک 4 نی)مساحت زم
1/0 

4 
 ؟ های حاصلخیز وجود دارد ؟چراآیا در همه جای کشورمان خاك

 
5 

1 

 هشتمفصل 

 دارند؟ قرار زیر مساجد از یک کدام اصفهان شهر در

 امام مسجد و شاد گوهر مسجد (ب           شاد گوهر مسجد و اهلل لطف شیخ مسجد (الف

 امام مسجد و اهلل لطف شیخ مسجد (د                          گوهرشاد مسجد و کبود مسجد (ج

1/0 

6 

 هر کنید مشخص اند، کرده انتخاب اردو برای را زیر مناطق و هریک شده تقسیم گروه 3 به  مدرسه آموزان دانش

 .است گردشگری نوع چه کدام

 : ري شهر در العظیم عبد حضرت حرم( الف گروه

 :گلستان موزه کاخ (ب گروه

 :توچال دامنه منطقه (ج گروه

51/0 

  6 از 1صفحه ی  

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتم  مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه  6 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 مسعود انبارلو  نام دبیر:
 1031/  30/  11 امتحان:  تاریخ

 صبح 1  ساعت امتحان:
 دقیقه 57مدت امتحان : 
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 21/0 است. ایران ملی های پارك ترین بزرگ از .................................... ملی پارك 5

8 
 ؟ بنویسید را گردشگری اهمیت

 
5 

9 

 نهمفصل 

 چه کنندمی تحقیق و مطالعه ، افتاده اتفاق گذشته در که رویدادهایی و ها انسان زندگی ی درباره که کسانی به

 . گویندمی

 پژوهشگر (د          محقّق (ج           شناس باستان (ب           مورخ (الف

1/0 

50 
 کند؟می کمکی چه ما به گذشته با آشنایی و چیست؟ تاریخ علم

  
1/0 

55 
 کردند؟ می زندگی چگونه ابتدایی مراحل در ها انسان

 
1/0 

52 
  ؟ بود چه آن نامگذاری علت ؟ بود تمدنی چگونه و کجا در سوخته شهر

 
1/0 

 1/0 .تمدن جیرفت در نزدیکی ................................. و در کنار رود ..................... شناسایی شد 53

54 

 دهمفصل 

 ؟ بود که ساسانیان ی سلسله مؤسس

 کوروش (د             اردشیر (ج           اول شاپور (ب             دوم مهرداد (الف

21/0 

51 
 بود؟ شهر کدام ساسانیان پایتخت

 تیسفون (د            دروازه صد (ج            شوش (ب         جمشید تخت (الف
21/0 

56 

  ؟ کرد یاد جهانی امپراتوری نخستین عنوان به توان می هخامنشی حکومت از چرا

 

 

21/0 

55 
 هنگامی که اسکندرمقدونی در یونان به قدرت رسید، حکومت هخامنشی در وضعیتی بود؟ 

 
21/0 

 21/0 .اولین حکومت قدرتمند در ایران به دست .................... پایه گذاری شد 58

 21/0 .قدرتمند تبدیل شددر زمان فرمانروایی .............................. حکومت اشکانی به امپراتوری  59

20 
  ؟ بودند آورده وجود به بزرگی نظامی نیروی و سپاه باستان ایران های حکومت دلیل چه به

 
1/0 

  6 از 2صفحه ی  
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25 
 ؟را نام ببرید نظامی زمینه در باستان ایرانیان بزرگ ابتکاراتسه مورد از 

 
1/0 

22 

 یازدهمفصل 

 ؟ نبودند بزرگان ی طبقه از زیر موارد از یک کدام

 موبدان (د                بازرگانان (ج              دبیران (ب            نظامی فرماندهان (الف

21/0 

 شد؟می ضرب هخامنشی پادشاه کدام فرمان به زریک یا دریک یسکه 23

 کوروش (د              کبیر داریوش (ج             هخامنش (ب              سوم داریوش (الف
21/0 

24 
  ؟ بنویسید را هریک شد می تقسیم طبقه چند به ساسانی یجامعه

 
21/0 

21 

  بزنید؟ مثال داشتند؟ زندگی چگونه شاهزادگان و شاهان باستان، ایران ی دوره در

 

 

1/0 

 21/0 .ها بودهای اقتصادی بر دوش آنفعالیتدادند و دردوره ساسانی ...................... اکثریت جامعه را تشکیل می 26

25 
  ؟ بود چگونه باستان ایران در صنعت وضعیت

 
21/0 

28 

 چرا ساسانیان مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و هند با روم )اروپا( می شدند و از این کار چه هدفی داشتند؟

 

 

1/0 

29 
 شد؟می کارهایی چه صرف حکومتی درآمدهای باستان ایران در

  
21/0 

30 
 دوازدهمفصل 

 ست؟یآن چ یواژه جشن از کدام کلمه گرفته شده است و معنا

21/0 

35 
 شد؟یم رانیوارد ا ییهر کدام از چه کشورها بیبه ترت ،هیو ادو تونیروغن ز

 هندوستان ونان،ی(د          هندوستان ن،یالنهر نیب(ج           ونانی ،يدیل(ب        ونانی هندوستان،(الف
21/0 

32 
  بود؟ چه مردم اصلی غذای باستان ایران یدوره در

 
21/0 

33 

  ؟ بود چیزهایی چه شامل ایرانیان پوشاك باستان ایران ی دوره در

 

 

21/0 

  6 از  0صفحه ی  
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34 
 آموختند؟ یرا م ییزهایبه فرزندان خود چه چ انیرانیطبق گفته هرودوت ا

 
21/0 

31 
 چه بود؟ یی اسالمدر دوره انیرانیزبان ا

 باستان ید( پارس           ج( دري            ب( پهلوي          انهیم ی( پارسالف
21/0 

36 

  شد؟ خط اختراع باعث نیازهایی چه

 

 

21/0 

35 
  ساختند؟ می را خود های خانه شرایطی به توجه با باستان ایرانیان

 
21/0 

38 
 شد؟هایی در آن تدریس میو چه رشته؟ ی پزشکی جهان چه نام داشتمدرسه نتریقدیمی 

 
21/0 

 21/0 .در زمان هخامنشیان، ایرانیان خط ................. را از اقوام بین النهرین اقتباس کردند 39

 

 پاسخ فصل دو همان سواالت به و کنید انتخاب را شش تا یک هایفصل از فصل دو فقط لطفاً بخش، این در ب )اختیاری( بخش

 نمره( 1)دهید 

 می حذف بقیه و تصحیح فصل دو سواالت های پاسخ ترتیب به صورت این در زیرا ندهید، پاسخ فصل دو از بیش به کنید دقت

 .شود

 در صورت کمبود جا در پشت صفحه پاسخ دهید.

 

40 

 اولفصل 

 چیست؟ خانواده و خانه در شما حقوق از مورد .چهار5

 توضیح مثال با را جمله این " شود حفظ آنها تعادل باید که هستند ترازو کفه دو ی منزله به مسئولیت و . حق2

 ؟ دهید

 های مختلف، ........................... دارند.افراد در نقش

1/2 

45 

 دومفصل 

 شود؟ می گرفته نادیده حقوق کدام و دارد پیامدهایی چه کدام هر بگویید و کنید توجه ها موقعیت این .به5

  :بریزد کودکان بازي ي محوطه مقابل پارکی ي گوشه در را خود ي خانه هاي زباله فرديالف( 

  :بگیرد نان اند، ایستاده نانوایی در که افرادي فص از خارج بخواهد فرديب( 

 : دهد نمی او به خواهدمی (صورتحساب) خرید برگه او از مشتري وقتی و فروخته را اي رایانه که اي فروشندهج( 

 شورای نگهبان چه وظایفی دارد؟. 2

 

1/2 

  6 از 4صفحه ی  
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42 

 سومفصل 

 بنویسید؟ را احمر هالل جمعیت سازمان وظایف از مورد .چند5

 

 

  ؟ دهید توضیح را کشور ی بیمه به مربوط قوانین از مورد دو. 2

 

 

 ....... هستید.......... نامیده می شود و شما .................موسسه ای که شما را بیمه کرده است ......... 3

1/2 

43 

 چهارمفصل 

  دهند؟ می انجام را اقداماتی چه تولید از بعد کنندگان تولید .5

 

 

 .......... را داشته باشد........... و ..................برای تولید هر محصولی ، نیروی انسانی باید ............ 2

 دارد؟ وجود قوانینی چه کننده مصرف حقوق حفظ منظور به. 3

 

 

1/2 

44 

 پنجمفصل 

 ؟دیطرح کن ییایسوال جغراف کیشهر خود  یعیو طب یهای انسانیژگیبرای هر مورد از و.5

 ی:عیطب یژگیو الف( – تهرانمن  شهر

 

 ی:انسان یژگیو ب(

 

  ؟ بنویسید را شهرداری خدمات ترین . مهم2

 

 

 چیست؟ کوهپایه. 3

 

1/2 

  6 از 7صفحه ی  
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 نمره 23جمع بارم : 

45 

 ششمفصل 

 کنند؟ یم یزندگ ییآب و هوا هیدر کدام ناح ریهر کدام از افراد ز دیسیبا توجه به متن داده شده بنو.5

است. تابستان  رانیی ایآب و هوا هیناح نیخزر قرار دارد و مرطوب تر ايیکند در کنار در یم ی( شهري که محمد در آن زندگالف

 ها و زمستان هاي معتدل دارد. ) .........................................(

دارد.  میمال هاي گرم و زمستان اریفارس قرار دارد. تابستان هاي بس جیکند در کناره هاي خل یم ی( شهري که صبا در آن زندگب

).............................................. ( 

 ............ است ........................ و ..........................مهم ترین عناصر آب و هوا .... 2

  ؟ ببرید نام را ها زیستگاه از حفاظت دالیل ترین . مهم3

 

 بنویسید. است نشده نوشته نقشه روی که را هایی دشت و ها جلگه نام. 4

 

 

1/2 

 6 از  6صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح فصل

تم
هف

 

 .گزینه د1

 ي ناحيه مانند اند كرده جذب خود به زیادي را جمعيت ، ذخایر و معادن داشتن دليل به ایران مناطق از بعضي. 2

 . گاز و نفت منابع داشتن دليل به خوزستان

3 .57/1 

 جلگه ها و اطراف رودها و برخي كوه پایه ها خاك حاصلخيزي وجود دارد كه مواد آلي و معدني مناسب دارند. در –خير . 4

ر خاك ، براي كشاورزي مناسب اما خاك برخي مناطق مركزي ، داخلي یا جنوبي كشور به علت وجود نمك یا آهك د

 .نيست

تم
ش

ه
 

 .گزینه د1

  تاریخي  ج( طبيعت گردي آثار ي مطالعه  ب( مقدس اماكن زیارت . الف( 2

 . گلستان3

 مختلفي هاي شغل (ب فرهنگي و تاریخي هاي مكان و طبيعي زیباي هاي پدیده با آشنایي و تفریح و استراحت (. الف4

 محلي هاي شيریني و غذاها و دستي صنایع فروش ، نقل و حمل دفاتر ، بليط فروش دفاتر ، داري هتل مثل شود مي ایجاد

هم
ن

 

 .الف1

 حال زمان تا كند مي كمك ما به گذشته با آشنایي . گذشته در ها انسان زندگي ي مطالعه از است عبارت تاریخ علم . 2

 زندگي در آنها هاي تجربه از و بگيریم پند توانيم مي گذشته مردمان زندگي و رویدادها ي مطالعه از ما. بفهميم بهتر را

 . كنيم استفاده امروز

طریق گرد آوري خوراك و شكار حيوانات ج( در  الف( انسان ها از وسایل بسيار ساده استفاده مي كردند ب( زندگي از . 3

سر مي بردند ه( ابزارهاي  جست و جوي شكار از جایي به جاي دیگر مي رفتند د( براي محافظت از خود در درون غارها به

هاي دائمي  گرفتند و حيوانات را اهلي كردند و(دركنار رودخانه ها خانهكشاورزي را یاد  -6انسان هاي غارنشين سنگ بود 

 ساختند .

 آنها روي بر مطالعه با و كردند پيدا اشيایي بلوچستان و سيستان استان در زابل شهر نزدیكي در شناسان باستان . 4

 بيشتر كاوش و مطالعه با آنها .است داشته وجود منطقه این در بزرگي تمدن پيش سال هزار پنج حدود كه زدند حدس

 نابود معني به سوخته شهر را منطقه این آنها علت همين به و است رفته بين از عجيبي طرز به تمدن این كه دریافتند

 . گذاشتند نام شده

 هليل رود -. جيرفت كرمان7

هم
د

 

 گزینه الف .1

 گرفته مي بر در را روز آن مهم كشورهاي بيشتر ، هخامنشيان جغرافيایي قلمرو ، داریوش و كوروش زمان در زیرا . 2

 . است

ناتوان شده بود . اسكندر از این موقعيت استفاده كرد و یونانيان را به انتقام جویي از  حكومت هخامنشي ضعيف و. 3

 .سپاه هخامنشي را شكست دادند و ایران را فتح كردند ایرانيان فرا خواند سپاهيان تحت فرمان او در چند جنگ ،

 . مادها3

 . مهرداد دوم4

 دولت غرب در . بود دشمنان هجوم معرض در غرب و شرق از همواره ، جغرافيایي موقعيت دليل به ایران سرزمين زیرا . 7

 . كردندمي اندازي دست ایران قلمرو به روم و یونان هاي

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران  2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه  سرای دانش واحد مرزداران  دولتیغیر  دبیرستان
 89-89سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 مطالعات اجتماعينام درس: 

 مسعود انبارلونام دبیر: 

 8089/  30/  89تاریخ امتحان:

 صبح 9ساعت امتحان: 

 دقیقه 97مدت امتحان: 
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 آن در كه چرخدار و چوبي بلندو هاي برج یا ها گردونه -3دار داس ي ارابه اختراع -2جاویدان سپاه تشكيل-1. 6

 . كردند مي تيراندازي دشمن به ها برج باالي از و گرفتندمي قرار كمانداران

هم
زد

یا
 

 .)ج(1

 . )ج(2

 مردم عامه - اشراف و بزرگان :دسته دو به . 3

 مي شناخته بزرگان و اشراف عنوان به دبيران و نظامي فرماندهان (موبدان) زرتشتي روحانيون ، شاهزادگان و شاه 1-

 .شدند

 .شدندمي محسوب مردم عامه نيز كشاورزان، و بازرگانان وران، پيشه 2-

 تاجي خسروپرویز مثال براي. پرداختند مي خوشگذراني به ها كاخ در و داشتندتجملي پر زندگي شاهزادگان و شاهان . 4

 خسرو. بودند گنجشك تخم اندازه به آن مرواریدهاي بود و شده برده كار به آن در خالص طالي زیادي مقدار كه داشت

 و بود شده درست فيل عاج از نشست كه مي تختي بر و بودند زمرد و یاقوت از آن هاي مهره كه داشت شطرنجي پرویز

 .بود نقره و طال از آن هاي نرده

 كشاورزان. 7

 شال تهيه و پشم و ابریشم ، پنبه از لطيف هاي پارچه تهيه .كرد پيدا گسترش نيز صنعت ایران، مناطق از بسياري در. 6

 شيشه و ،آهنگري نجاري ي پيشه در ایرانيان .داشت رواج شوشتر و اهواز ، ري ، مرو هاي كارگاه در حریر و پشمي هاي

 . بود كرده پيشرفت نيز گري

باستان درصدد بودند كه ي اتصال و ارتباط غرب و به شمار مي رفت ایرانيان هاي ایراني درعهد باستان حلقهسرزمين. 5

اوالً از عبور كاالهایي كه از شرق به غرب مي  خود در حوزه ي اقتصاد و بازرگاني بهره برداري كنند . سرزمين از موقعيت

صادرات مواد اوليه مثل  ند به جايرفت و بالعكس ، عوارض و حق ترانزیت دریافت مي كردند ، ثانياً آنها ترجيح مي داد

 .يشتري به همراه داشت، صادر كنندابریشم خام ، كاالهاي ساخته شده یا منسوجات ابریشمي و .... كه سود ب

 و درباریان ، شاهزادگان ، شاه شخصي مصارف به قسمت دیگري -2شد مي دشمنان با جنگ صرف زیادي بخش -1. 8

 تعمير و داري نگه ، احداث درآمد خرج-4  حكومتي مأموران به حقوق پرداخت -3 رسيد مي مجلل هاي كاخ ساختن

 . شد مي ...... و سدها ، ها قنات ، سراها كاروان ، ها آتشكده

هم
زد

دوا
 

 . است نيایش و پرستيدن معناي به كه شده گرفته اوستایي یسنه  و یشن از جشن ي واژه .1

 . گزینه )د(2

 ها شيریني انواع و نان آن با و كردند مي آرد را آنها كه بود جو و گندم مخصوصاً غالت ، مردم اصلي غذاي دوره آن در. 3

 و ها ميوه و بز ،شير پرندگان تخم ، شكاري پرندگان گوشت ، اهلي حيوانات گوشت انواع از نان بر عالوه . پختند مي را

 شد. مي استفاده تغذیه براي ها شربت و سبزیجات

 و بلند هاي پيراهن ، شلوار از نيز زنان . بود مردان اصلي نمدي پوشاك كاله و دار آستين هاي پوشش باال و شلوار . 4

 از كردند مي سعي اغلب و بود یونان و روم درباریان و بزرگان توجه مورد ایراني هاي لباس . كردند مي استفاده روسري

 . كنند تقليد ایراني هاي س لبا طرح

 راستگویي -3 تيراندازي -2 سواركاري -1 .7

 . گزینه )ج(6

 ابداع براي بشر محرك كردن، نخستين محاسبه شمارشو به نياز آمد؟ مي پدید جوامع در كمبودهایي چه نبود خط اگر. 5

 نوع و روابط جانشين شدند، یك و كردند كشاورزي و دامپروري به شروع ها انسان كه این پساز است بوده خط اختراع و

همكاري  یكدیگر با آن براساس تا كنند وضع مقرراتي شدند ناگزیر رو، این از. شد تر گسترده یكدیگر با آنان همكاري

 و ملزم همگي افراد و نرود خاطر از تا شود(  نگارش )ضبط و ثبت جایي در مذكور مقررات داشت ضرورت بنابراین كنند،

 از دیگر یكي نشان، و نام ماندگاري به ميل و خاطره حفظ به تمایل مذكور، نيازهاي بر عالوه آنها باشند انجام به متعهد

 است. بوده خط ابداع براي بشر هاي انگيزه

 خشت و چوب ، سنگ از را خود هاي خانه بود آنها ي در منطقه كه مصالحي و هوایي و آب شرایط به توجه با . ایرانيان8

 . ساختند مي
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كنوني ( مدرسه و بيمارستاني تأسيس نمود كه  در شهر جندي شاپور )خوزستاني ساسانيان ، شاپور ساساني در دوره. 9

 (قدیمي ترین مدرسه ي پزشكي جهان به شمار مي رود . نجوم ، ریاضيات ، موسيقي ، شيمي )كيمياگري 

 . ميخي.11

ول
ا

 

 مادر و پدر توجه و محبت از دارند حق فرزندان .2 .باشد داشته شناسنامه و خانوادگي نام و نام دارد حق فرد هر -ا .1

 دارند حق همه  -4كنند  شكوفا را خود استعدادهاي و كنند تحصيل و شوند سواد با دارند حق همه -3 .باشند برخوردار

 .بزند صدمه او به یا كند مسخره را دیگري ندارد حق كس هيچ -7باشند داشته مناسب مسكن و لباس ، غذا

 فرزندان و و شوند مند بهره مناسب پوشاك و خوراك و مراقبت و محبت از خانواده در دارند حق كودكان مثال . براي2

 .كنند اطاعت آنها از و بگذارند احترام خود والدین به كه دارند مسئوليت و وظيفه نيز

وم
د

 

 شود. مي ایجاد مشكل كودكان بازي براي و شود مي ایجاد بدي بوي و شود مي آلوده پارك الف( 

 . شود مي پایمال دیگران نوبت حق و آید مي وجود به مرج و هرج ب(

 . شود استفاده سوء و گرانفروشي باعث است ممكن ج(

اسالم تطبيق مي  این شورا همه ي قوانيني را كه در مجلس تصویب مي كند با قانون اساسي و اصول و احكام دین -1. 2

 احكام دین مغایرت داشت آنها را رد مي كند یا دوباره به مجلسدهد و اگر قوانين تصویب شده با قانون اساسي و اصول و 

این شورا بر انتخاباتي كه در كشور برگزار مي شود مانند انتخابات ریاست جمهوري و  -2برمي گرداند تا اصالح شود . 

ي انتخاب شدن نظارت مي كند و پس از بررسي وتأیيد صالحيت نامزدهاي انتخابات به آنها اجازه  مجلس شوراي اسالمي

 مي دهد .

وم
س

 

 آسيب براي -2كند مي منتقل بيمارستان به را آنها و رساندمي اوليه هايكمك مجروحين به حوادث وقوع هنگام در -1 ..1

 چادر ، پوشاك ، غذا مثل مردمي هاي كمك -3  كند مي برپا موقت اسكان چادرهاي ، جنگ و زلزله یا سيل دیدگان

 زیست محيط حفظ همچنين و دوستي و صلح براي عادي شرایط در -4 رساند مي آنها به و آوري جمع را دارو و اسكان

 . كندمي تالش

 از ناشي مالي و جاني حوادث براي را خود خودروي ساليانه باید ، موتوري نقليه وسایل دارندگان ي همه قانون طبق. 1. 2

 و كارمندان همه دارند وظيفه كارفرمایان، و ها شركت ، ها بنگاه ، ها سازمان كليه قانون طبق بر .2كنند بيمه تصادف

 . كنند بيمه كار از ناشي حوادث مقابل در را خود كارگران

 بيمه شونده. -. بيمه گر3

رم
ها

چ
 

 به-2 كنند پيدا را مصرف بازارهاي كنند مي سعي دليل همين به .برسانند مشتریان دست به را خود محصوالت باید-1. 1

 مصرف بازارهاي در خود محصوالت پخش براي موسساتي یا افراد از-3 كنند مي تبليغ را خود كاالهاي مختلف هاي روش

 . گيرندمي كمك نزدیك و دور

 . دانش و مهارت.2

 اگر حتي ببرد، كار به تقلبي مواد رنگهاو بهداشتي و آرایشي و ميدنياشآ و خوردني مواد در كسي اگر قانون طبق -1 .3

 ،مجوز گرفتن بدون تواندنمي كسي -2 شود مي محكوم زندان به آن ي سازنده باشد نرسيده آسيبي كننده مصرف به

 .كند تأسيس كاالها سایر یا غذایي مواد توليد كارگاه

جم
پن

 

 تهران چگونه است؟  ب( زبان مردم تهران چگونه است؟ يجانور يالف( نوع زندگ.1

 ایجاد -2 شهرنشينان بهتر آمد و رفت براي روها پياده و ها تونل ، ها پل ، ها خيابان آسفالت یا تعمير و احداث -1. 2

 ها كوچه نظافت -3 كودكان بازي زمين و بوستان احداث و شهر مختلف هاي مكان در نهال و درخت كاشتن و سبز فضاي

 براي سالمت هاي خانه و سراها فرهنگ ایجاد -5 سازها و ساخت بر نظارت -4 ها زباله دفع و آوري جمع و ها خيابان و

 . مردم آمد و رفت براي ( مترو ، تاكسي ، اتوبوس) عمومي نقل و حمل بر نظارت -6مردم فراغت اوقات

 .شود مي مربوط ها دشت به دیگر سوي از و ها كوه به یكسو از كه هایي زمين یعني . 3

شم
ش

 

 گرم و شرجي سواحل جنوبي.الف( ناحيه معتدل و مرطوب خزري      ب( ناحيه 1

 دما و بارش. 2

 موجودات وابستگي .4 حيات حق. 3 آفرینش در تفكر و ها زیبایي از بردن لذت. 2 خداوند هاي نعمت از سپاسگزاري. 1. 3

 جانوران و گياهان فواید . 7یكدیگر به زنده

 گيالن جلگه -4 خوزستان جلگه -3 لوت دشت - 2 كویر دشت 1-. 4
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 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22:جمع بارم 
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