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 دقیقه 45                                                     اجتماعی     

 هنگام آتش سوزی به ما کمک می کند؟ چه کسی در -1

 یشهردارد(مامور                  آتش نشانیج(             ب( نگهبان                    الف (پلیس            

 در کدام قسمت پاکت نامه تمبر چسبانده  می شود ؟-2

 ب(گوشه ی سمت چپ                        الف( گوشه ی سمت راست                      

 د(پایین پاکت                                              ج( باالی پاکت               

 جهت های اصلی کدامند؟ -3

 الف( شمال ، شمال شرق ،مغرب ،جنوب    

 ب( شمال ، جنوب ، مشرق ، جنوب غربی     

 ج(شمال ،جنوب ،مشرق ،مغرب     

 د(شمال ، شمال غرب ، جنوب ، جنوب شرق      

 خورشید از کدام طرف طلوع و از کدام طرف غروب می کند؟  -4

 شرق –مغرب                                  ب( مشرق  -الف( مشرق     

 مشرق–غرب                                       د(غرب  –ج(مغرب      

 مسئول نظم و انظباط مدرسه کیست؟ -5

 د( دفتر دار             ج ( ناظم                      ب( مربی تربیتی                        الف(معلم ورزش        

 چه چیزی باعث آتش سوزی و برق گرفتگی می شود؟ -6

 الف( سیم برق پوسیده                      ب( دست کاری وسایل برقی    

 ج( دست کاری پریز و کلیدها            د( همه ی موارد     

 شعله ی زرد بخاری نشانه ی چیست؟ -7

 الف( مسمومیت                                       ب( تولیدگاز سمّی       

 ج( آتش سوزی                                       د(انفجار    



 عشایر در کجا زندگی می کنند؟ -8

 د(چادر                    ج( خانه های گلی                     ب( باغ                         الف ( شهر            

 چرا عشایر مرتب کوچ می کنند؟ -9

 الف ( برای یافتن غذا                             ب( برای یافتن چراگاه    

 ج( برای یافتن مسکن                            د( برای یافتن شکار    

 خانه ، کدام نیاز ما را برآورده می کند؟ -10

 د(تمام موارد                    ج(خواب                    ب(آرامش                         الف(استراحت           

 پشت پاکت نامه  چه اطالعاتی نوشته می شود ؟ -11

 ج( کدپستی گیرنده وفرستنده      د( همه ی موارد  الف( نشانی فرستنده       ب( نشانی گیرنده              

 امروزه مردم به وسیله ی .........میتوانند نامه های خود را در زمان بسیار کوتاهی برای یکدیگر بفرستند.-12

 الف( مامور                   ب( رایانه                 ج( پاکت نامه               د( هیچ کدام            

 در .............نامه ها را با توجه به شهرها و مکان های مختلف تقسیم و جدا می کنند. -13

 اداره ی پست               ب( فرودگاه               ج( شهرداری               د( الف و ج الف(        

 

 شماره ی آتش نشانی ............................ است.-14

 115د(                      118ج(                             125ب(                          110الف(    

 

 نکات ایمنی یعنی چه ؟ -15

 الف ( چه کارهایی بکنیم یا نکنیم تا مادر از ما راضی باشد.   

 ب( چه کارهایی بکنیم یا نکنیم تا در خطر بیافتیم .     

 رهایی بکنیم یا نکنیم تااز خطر دور بمانیم .چه کاج(     

 د( چه کارهایی انجام دهیم تا قانونمند باشیم.    






