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 نمونه سوال علوم اجتماعی پایه سوم ابتدایی

 

 مزدهیس درس
 

 ست؟یچ افتیباز 1-

 یفلز یها یقوط مثال یبرا میبساز یدیجد زیچ دوباره است شده استفاده قبال که یمواد از 

 .سازند یم دیجد زیچ آن از و دهند یم حرارت کوره در را شده استفاده
 

  کنند؟ یریجلوگ یعیطب منابع ادیز مصرف از توانند یم چگونه خانه در مادر و پدر 2-

 .نکنند اسراف و باشند داشته منابع از را استفاده حداکثر
 

  شود؟ یم استفاده دوباره شده ختهیر دور یکاغذها از چگونه 3-

 درست کاغذ آن از دوباره و کنند یم ریخم مخصوص دستگاه با را شده ختهیر دور یغذهاکا

 .کنند یم
 

 م؟یده انجام میتوان یم افتیباز با رابطه در یکمک چه ما 4-

 .نشود آلوده تا مینکن مخلوط گرید یها زباله با را خشک یافتیباز یها زباله 

  ست؟ا کدام یعیطب منابع حفظ یبرا هیتوص نیبهتر 5-

 .میکن مصرف اندازه به و یاصول و درست

 

  م؟یکن افتیباز میتوان یم را زباله نوع چند 6-

 یها شهیش ،یفلز لیوسا ،یخال کارتون باطله، کاغذ ،یخال یها یبطر مانند خشک یها زباله

 .یخال
 

 ست؟یچ زباله 7-

 و کهنه یزهایچ ،ییمقوا جعبه کاغذ ،ییغذا مواد ماندهیباق وه،یم پوست مانند یمواد به 

 .میزیر یم دور که ییزهایچ و شده شکسته
 

  است؟ خطرناک و دارد ضرر ما یسالمت یبرا زباله شدن جمع چرا 8-

 یم کروبیم دیتول و یماریب انتقال باعث نیهمچن و شده ستیز طیمح یآلودگ باعث چون

 .شود

 د؟یببر نام را میکن کمتر مدرسه و خانه در را زباله دیتول که راه چند 9-



 

 

 وهیم مثال میبخر اندازه به را ییغذا مواد م،ینکن یرو ادهیز یخوراک مواد و کاغذ مصرف در 

 .نشود دهیپالس تا میکن استفاده موقع به و میبخر اندازه به را یها
 

  د؟یببر نام را زباله دفع یبهداشت روش دو 11-

 .کردن دفن و سوزاندن
 

 است؟ نهاد کدام عهده بر روستا و شهر سطح در زباله یآور جمع فهیظو 11-

 .شود یم یآور جمع یشهردار زحمتکش ماموران لهیوس به و یشهردار 
 

 م؟یکن تیرعا دیبا را ینکات چه زباله گذاشتن رونیب یبرا 12-

 را خشک نان یحت و خشک و تر یها زباله م،یده قرار بسته در سهیک داخل را ها زباله دیبا 

 . میببر ها زباله یآور جمع محل به شده مشخص ساعت سر م،ینکن مخلوط
 

  ؟ کنند یم یا استفاده چه تر زباله از 13-

 کود دیتول یبرا

 

 
 
 

 
 


