
  

 کذاهیک اس ضغل ّای سیز کاالیی را تَلیذ هی کٌذ؟(1 

 د(آتص ًطاى                   ج(ًاًَا                                 ب(رفتگز                             الف(هعلن      

 کذاهیک اس ضغل ّای سیز خذهتی را اًجام هی دّذ؟(2

 (پلیس راٌّوایید                   ج(ًجار                          ب(کارگز ًساجی                         الف(ضالیکار   

 غذا ّای ها اس چِ راُ ّایی تاهیي هی ضَد؟ (3

 

 بزای کطاٍرسی بِ چِ چیشّایی ًیاس دارین؟(4

 

 ًا درست است؟ یاکذاهیک در هَرد ضٌاسٌاهِ درست (5

 الف(بزای ثبت ًام در هذرسِ اس ضٌاسٌاهِ استفادُ هی کٌین.

 .ب(اس ضٌاسٌاهِ بزای گزفتي دفتز چِ درهاًی استفادُ هی کٌین

 ج(اس ضٌاسٌاهِ بزای اسدٍاج ٍ کار استفادُ هی کٌین.

 ای سَار ضذى بِ اتَبَس اس ضٌاسٌاهِ استفادُ هی کٌین.د(بز

 کذاهیک در هَرد ضباّت ّای اًساى ًادرست است؟(6

 .نالف(ّوِ ی ها بِ َّا ٍ غذا ًیاس داری

 ب(ّوِ ی ها بِ هْزباًی ٍ هحبت ًیاس دارین.

 قیافِ یکساًی دارین. ٍ ج(ّوِ ی ها اًساى ّا ضکل

 دارین.د(ّوِ ی ها چیش ّای سیبا را دٍست 

 خاًَادُ چگًَِ بِ ٍجَد هی آیذ؟(7

 

 کذام گشیٌِ ًادرست است؟(8

 درآهذ هی گَیین.،الف(بِ پَلی کِ هزدم اس راُ کارکزدى بذست هی آٍرًذ 

 ر خاًِ داری بایذ ضغل دیگزی ًیش داضتِ باضٌذ.اّا ،سًاى بِ غیز اس کُ ب(در ّوِ ی خاًَاد 

 اًجام بذّین ٍ چِ کاری را بایذ اًجام ًذّین. ج(هقزرات بِ ها هی گَیذ چِ کاری را بایذ

 کِ اعضای خاًَادُ با ّن چِ ًسبتی دارًذ. دّذ  د(ضجزُ ًاهِ بِ ها ًطاى هی
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 تاریخ تَلذ را چگًَِ هی ًَیسیذ؟(9

 د(هاُ،سال،رٍس            ج(رٍس،هاُ،سال                         ب(سال،رٍس،هاُ                الف(هاُ،رٍس،سال    

 کذام گشیٌِ ّوکاری را ًطاى هی دّذ؟(10

 الف(ًغوِ ٍ ّوکالسی ّایص در اردٍ کارّا را باّن تقسین هی کٌٌذ.

 ب(در اردٍ ّوِ ی کارّا را را ًغوِ بِ تٌْایی اًجام هی دّذ.

 ج(ًغوِ،ّن کالسی ّایص را اس اًجام کار گزٍّی هٌصزف هی کٌذ.

 اًجام کارّای ضخصی خَدش است. د(ّز داًص آهَسی در اردٍ هطغَل

 ی پذر ٍ هادر در خاًَادُ چیست؟ ِ(ٍظیف11

 

 (چزا بعضی اساعضای  خاًَادُ ّا بِ ضْزّای دیگز هی رًٍذ؟12

 

 (چزا افزاد بایذ ضغل ّای هختلف داضتِ باضٌذ؟13

 

 (ًام ضغل ّای سیز چیست؟14

 ٍ یا در صٌذٍق پستی تا ى هی اًذاسم.ًْا را بِ ضوا هی دّن آالف(هي ًاهِ ّای ضوا را هی آٍرم ٍ 

 .ب(هي در کارخاًِ،بزای لباس ّای ضوا پارچِ هی بافن

 ج(هي ّز رٍس هسافزاى سیادی را بِ هقصذضاى هی رساًن.

 د(هي در هشرعِ بزای ضوا بزًج هی کارم.

 

 (ًخ اس چِ چیشّایی بذست هی آیذ؟15

 

 ؟(هٌابع طبیعی را تعزیف کٌیذ16

 

 سًذگی ها اس چِ چیشی بذست هی آیذ؟(غذا ٍ ٍسایل 17

 

 حال حاضز اًذاسُ ی خاًَادُ ی پزیسا چٌذ ًفز است؟ ر(پذر پزسیا دٍ سال قبل فَت ضذ،اٍ دٍ خَاّز ٍ چْار بزادر دارد.د18

 6د(                                        5ج(                             8ب(                           7الف(
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