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 1   همدلی و همیاری در حوادث را با هم مقایسه کنید. 2
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 دو مورد از اطالعاتی را که بر روی برچسب مشخصات کاال درج می شود را نام برید.

 ب(                                                          الف(

1 

 1                                                                          قیاس خطی چیست؟منظور از م 4

 1 را نام ببرید؟دومورد از مهم ترین خدمات شهرداری  5
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 1 زیستگاه ها می شود؟دو مورد.کدام فعالیت های نادرست انسان ها باعث تخریب 
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 به سواالت زیر پاسخ دهید.گرم و خشک داخلی با ناحیه در ارتباط 

 الف( میزان بارش در این ناحیه چگونه است؟

 اختالف دمای شب و روز در این ناحیه کم است یا زیاد؟ب( 

 (دو ویژگی پوشش گیاهی این منطقه را بنویسید.ج
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 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی  : درسسواالت امتحان 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین )ع(

 

 

 تاریخ امتحان :  ساعت شروع : 

مدت امتحان:   2تعدادصفحات: 

 شماره صندلی :  دقیقه 60

 تعداد سواالت:

15 

نوبت 
 م ونام خانوادگی :نا خردادماهامتحانی:
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نام دوکشوری که با فی جمعیت روبه رو می شوند را بنویسید.نمشکالت کشورهایی که با رشدم

 .رشدمنفی روبه رو است را نام ببرید
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 1 .کافی می باشد ذکرچهار موردگری را نام ببرید.انواع گردش 9

10 

 

 ررات پارک های ملی را نام ببریدمق
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 مورخ به چه کسی گفته می شود؟ 11
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 5/1    ؟ست مشتریان می رسانندت خود را به دتولیدکنندگان چگونه محصوال 12

 5/1 بیمه چیست؟ انواع بیمه را نام ببرید. 13

 بخش اختیاری 

را به اختیار خود انتخاب کنید نیازی نیست به هر  بخش یکالف و ب  بخش از بین دو 

 اب کنید.ید تنها یک بخش از سواالت الف یا ب را انتخدو بخش پاسخ ده
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نام و نام  تصحیح و نمره گذاری
 خانوادگی دبیر

نمره نهایی پس ازرسیدگی 
 به اعتراضات

خانوادگی  نام و نام
 مصحح/دبیر

  با حروف با عدد  با حروف با عدد
 :  امضاء  

 

 امضاء :   


