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 نمونه سوال علوم اجتماعی پایه سوم ابتدایی

 

 :دوازدهم درس
 

 .هستند خدا یها نعمت یعیطب منابع 1-

 چه؟ یعنی ییجو صرفه 2-

 )یعیطب یها نعمت ( ازمنابع درست استفاده
 

 م؟یکن ییجو صرفه میتوان یم آن با که ییکارها از نمونه چند 3-
 

  چه؟ یعنی اسراف 4-

 خدا یها نعمت از اندازه از شیوب نادرست استفاده

 

 م؟یکن انداز پس را خود آمد در از یبخش است الزم چرا 5-

 

 ست؟یچ یعیطب منابع حفظ یبرا هیتوص نیبهتر 6-

 .دیکن مصرف اندازه وبه یاصول و درست

 م؟یکن حافظتم یعیطب منابع از میتوان یم چگونه 7-

 .میکن مصرف اندازه به و درست 

  م؟یکنیم تشکر خدا از میخور یم غذا یوقت چرا 8-

 تمام و میبخور غذا میتوان یم و داده سالم یبدن ما به و خداست یاصل دهنده یروز چون

 .است داده ما به خدا را نعمتها

 

 م؟یکن استفاده درست یعیطب منابع از میتوان یم چگونه 9-

 تیفیک با م،یکن استفاده بار دو یمیقد و کهنه لیوسا از ، میکن ییجو صرفه م؛ینکن اسراف 

 .نرود نیب از عیسر تا میکن دیتول
 

  م؟یکن استفاده خوب یعیطب منابع از دیبا چرا 11-

 هستند، یشدن تمام یعیطب منابع چون است، نهیهز پر اریبس یعیطب منابع استخراج چون

 .است زحمت پر اریبس یعیطب منابع از مواد استخراج چون
 

 چه؟ یعنی ییجو صرفه 11-



 

 

 .ها زیچ از درست ی واستفاده کردن مصرف اندازه به 

 دارد؟ یا دهیفا چه انداز پس 12-

 شیپ اتفاق یوقت)2 .مینباش ازمندین وقت چیه و میکن یزندگ باقناعت که میریگ یم ادی

 . 4 میا آماده یضرور مواقع یبرا)3 .مییآ یم بر مشکل ی عهده از بدهد یرو یا نشده ینیب

 .میده انجام را خود بزرگ یها دیخر انداز پس با میتوان یم

 

 کنند؟ ییجو صرفه خانه برق مصرف در توانند یم چگونه ها بچه 13-
 

 کنند؟ ییجو صرفه خانه آب مصرف در توانند یم چگونه ها بچه 14-
 

 د؟یببر نام را اسراف از نمونه چند 15-

 ... و برق،گاز،آب مصرف ،درییغذا وادم مصرف در یرو ادهیز 

 

 ؟دیکش خجالت و شد ناراحت یزیچ چه از میمر 16-

 

 م؟یکن محافظت یعیطب منابع از چگونه 17-

 .میکن مصرف اندازه به و درست یوقت 

 

 
 
 

 
 


