کالس:

نام:
نام خانوادگی:

دبیر:
تاریخ:

مطالعات هفتم .درس چهارم.

نمره:
تعداد صص2:

 -1فعالیتی که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه بر قرار می کند چه نام دارد؟
الف) تولید

ب) بازار

د) مصرف

ج) توزیع

..............-2کسی است که کاالها و خدمات را به منظور رفع نیاز های خود میخرد.
الف) کشاورز

ب) مصرف کننده

د) مغازه دار

ج) تاجر

-3کدام یک از گزینه های زیر جزء سرمایه است ؟
الف) اب

ب) ابزار کار

د) جنگل ها

ج) نفت

-4مشاغل و فعالیت های اقتصادی در چند گروه طبقه بندی می شوند؟
ب) کشاورزی ,باغداری ,خدمات

الف) صنعت ،کشاورزی،کارخانجات

د) کشاورزی و خدمات

ج) کشاورزی ,صنعت ,خدمات

-5کدام یک از گزینه های زیر از عوامل تولید نیستند؟
الف) سرمایه

ج) نیروی انسانی

ب) شغل

د) منابع طبیعی

-6خریدار با استفاده از  .......به ازای مبلغ کاال از پولی که در بانک دارد برداشت و به حساب فروشنده
می ریزد.
ب) پول نقد

الف)کارت اعتباری خود

ج) کاال

) هیچ کدام

-7کدام یک از گزینه های زیر از جمله کار هایی است که برای رعایت احترام به حقوق مصرف کننده
انجام میشود؟
الف) استاندارد

ب) برچسب مشخصات کاال
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دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

ج) قوانین ومقررات

د) همه موارد

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.

کالس:

نام:
نام خانوادگی:

مطالعات هفتم .درس چهارم.

دبیر:
تاریخ:

نمره:
تعداد صص2:

-8کدام یک از زباله های زیر به دلیله داشتن مواد شیمیایی خطرناک خاک را الوده وباعث بیماری
سرطان می شود؟
الف) سرنگ

ج) فلزات

ب) نایلون

د) باتری ها

-9در ایران موسسه ای به نام ………………… کیفیت وسایل و کاالها را بررسی میکند.
الف) استاندارد وتحقیقات صنعتی ب) از مایشگاه

ج) خانه بهداشت

د) کنترل کیفیت

-10از زمان ساخت اولین شهر ها در ایران یکی از مکان های مهم شهر ……… .بوده است.
الف) کارخانه

ب) بازار
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ج) کاروان سرا

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

د) کتابخانه

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.

