آزمون مطالعات – بهمن ماه  1تا 15

 -1گزینه های صحیح را انتخاب کنید .
 به چرخش زمین به دور خود چه می گویند .الف ) حرکت انتقالی ب ) حرکت وضعی

نام و نام خانوادگی :

ج ) حرکت چرخشی

د) حرکت عمودی

 کدام گزینه به ترتیب پرجمعیت ترین قاره و پر جمعیت ترین کشور را نشان می دهدب ) قاره آسیا – کشور هند و چین
الف ) قاره آمریکا – کشور کانادا و آمریکا
د) قاره آسیا – روسیه و چین
ج ) قاره آفریقا – کشور هند و چین
 مهم ترین شهرهای مذهبی جهان کدامند .ب ) کربال – مشهد
الف ) سامرا – کاظمین
د ) مکه – مدینه
ج ) مکه – کربال
 -2جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .
 مهم ترین منبع آب شیرین  ........................هستند کشورهای ایران در قاره  ......................قرار دارد . در هنگام حج مردم دور خانه ی خدا می چرخند یعنی آن را  ........................می کنند به گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند  .............می گویند هر کارخانه برای تولید کاال به  .................................................................نیاز دارد -3جمله درست و نادرست را مشخص کنید .
 قبله در جنوب شرقی ایران قرار دارد . اگر زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم به هر نیمه آن نیم کره می گویند پیامبر و یارانش سه سال در شعب ابی طالب به سختی زندگی می کردند کشور پاکستان بیشترین مرز خاکی را با ایران دارد میزان درآمد ماهیانه و تلفن همراه حریم شخصی هستند . -کمبود درآمد و شغل عوامل جذب کننده جمعیت هستند .

 -4عبارت های مربوط به هم را وصل کنید
خبر خورده شدن عهد نامه را به کافران داد
از نظر پوشش گیاهی فقیر است
درختان این ناحیه پهن برگ هستند
خانه هایشان را در تابستان از پوست گوزن می سازند

اسکیموها
جنگل های استوایی
ابوطالب
عربستان

 -5به سواالت زیر پاسخ دهید .
 تعریف کنید خط استوا ............................................................................................................. : شبه جزیره .............................................................................................................. : اسکیموها در کجا زندگی می کنند ؟ وسیله حمل و نقل آن ها چیست ؟ -چرا مسلمانان به کشور حبشه مهاجرت کردند .

 نام اقیانوس های جهان را بنویسید. جدول را کامل کنید .وظیفه
نام قوه
قوه ی مجریه
قوه ی مقننه
قوه ی قضاییه
موفق باشید

مریم عزیزی

