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الف) عثارات صحیح ي غلط را مشخص کىیذ.

1
2
3
4
5
6
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هثٌای ساعت ٍاقعی هَقعیت خَرضیذ در آسواى است.
لیتَسفر گازّایی است کِ دٍر تا دٍر کرُ زهیي را فرا گرفتِ اًذ.
تا ایجاد پارکْای ٍحص هی تَاى از هٌاتع طثیعی خردهٌذاًِ استفادُ کرد.
هْاجرت گرٍّی از افغاى ّا تِ کطَرّای ّوسایِ هْاجرت اختیاری است.
تغییر دها ٍ تارش ازیک ًاحیِ تِ ًاحیِ دیگر پَضص گیاّی تغیر هی کٌذ.
اقیاًَس آرام پٌْاٍرتریي ٍ عویق تریي اقیاًَس جْاى است.
در جٌگ چالذراى ایراى تخاطر تی تْرُ تَدى از سالح ّای آتطیي پیرٍز ًطذ.
در زیست تَم تیاتاى تیطتریي هیساى ترکیثات آلی جْاى تَلیذ هی ضَد.
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ب) عثارت زیر را تا کلمات مىاسة پر کىیذ.

2

4

1

سال 366رٍزُ را  ............................ ...................هی ًاهٌذ.

2

جٌگلْای استَایی را ً ................ .........................اهیذُ اًذ.

3

اگر درصذ رضذ جوعیت تِ کوتر از صفر ترسذ تِ آى  ............................................هی گَیٌذ.

4

یکی از گستتردُ تتریي جٌتثص ّتای اجتوتاعی در اعتتراا تتِ ٍاگتیاری اهتیتاز اقتیتادی تتِ تیگاًگتاى
 .........................................................تَد.

5

ضاُ  .....................................هیّة ضیعِ را در سراسر کطَر رسوی ًوَد.

6

اگر فطار تر الیِ ّای رسَتی تِ گًَِ ای تاضذ کِ پَستِ را دچار ضکستگی کٌذ ............... ،تِ ٍجَد هی آیذ.

7

کرین خاى تِ جای عٌَاى ضاُ  ،لقة  ...............................................یعٌی ًوایٌذُ هردم را تترای ختَد ترگسیتذ ٍ
پایتخت خَد را  ..............................................قرار داد.
2

ج) گسیىٍ صحیح را اوتخاب کىیذ.

1

رًگ زرد در ًقطِ ًطاى دٌّذُ چیست؟

الف)جلگِ ّا ٍ دضت ّا 
ج)دریاّا ٍ اقیاًَس ّا 
2

ب)فالت ّا ٍ کَُ ّا 
د)سرزهیي ّای پست ٍ کن ارتفاع 

از هیاى عٌاصر آب ٍ َّایی کذاهیک تر ًَع ٍ هیساى پَضص گیاّی اثر هی گیارًذ؟

الف)ارتفاع ٍ تارش  ب)فطار َّا ٍ ارتفاع 
3

کذام یک از گسیٌِ ّای زیر از عَاهل داخلی ًا تراتری در جْاى ًوی تاضذ؟

الف) هستعورُ کردى کطَر ّا در گیضتِ 
ج) تی سَادی ٍ ًا آگاّی هردم 
4

ج)دها ٍ تارش 

د)دها ٍ فطار َّا 

ب) فرٌّگ ٍ تاٍر ّای غلط 

د) ًذاضتي ایواى ٍ پطتکار ٍ ارادُ 

پر سَد تریي کاالی ایراًی در زهاى صفَیِ چِ تَد؟

الف) پارچِ ّای هخولی 

ب) قالی 

ج) خطکثار 

د) اتریطن 

3

د) سؤاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ.

کذام علن در دٍرُ صفَی هَرد تَجِ پادضاّاى تَد؟
طَل جغرافیایی چیست؟
هالک ّای تَسعِ اًساًی را ًام تثریذ.
ٌ) از تیه شُرَاي زیر  ،کذام شُرَا پایتخت صفًیان تًدٌ است  «.دير آوُا دایرٌ تکشیذ »  (.سٍ شُر)
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2

ي) تاتًجٍ تٍ کلمات پاسخ دَیذ.

تًوذرا – تایگا – سايان  -جىگل َاي تاراوي استًایي  -تیاتان

1

ًاحیِ ای در ًسدیکی قطة ضوال ٍ حاضیِ ّای اقیاًَس هٌجوذ ضوالی.

.........................

2

در هجاٍرت خط استَا ٍ چٌذ قارُ گستردُ ضذُ است.

.........................

3

درختاى تائَتاب از گًَِ ّای گیاّی هطَْر ایي زیست تَم است.

.........................

4

تقریثا توام جٌگل ّای کطَر کاًادا از ایي ًَع زیست تَم است.

.........................
1

ز) وصف الىُار مثذا ي خط استًا را در دایرٌ تکشیذ.

خط استًا

وصف الىُار مثذا

ح) عالمت اختصاري ي التیه شمال  ..............جىًب  ..............شرق  ..............ي غرب  ..............است.

1

ط) تا عثارات زیر یک سًال تسازیذ.

(َّازدگی فرسایص آب فرسایص خاک)

................................................................................................................

(سٌگ کرُ َّاکرُ ٍ آب کرُ)

................................................................................................................

فالت قارُ چِ ٍیژگی ّایی دارد؟

1

آیا ضوا تا ضکار عاج فیل هَافقیذ چرا؟

1

هْاجرت اختیاری را تا یک هثال تَضیح دّیذ.

1

دٍ داًطوٌذ زهاى صفَیِ را ًام تثریذ.
سًال تشًیقي :تٍ ترتیة سلسلٍ پادشاَي ديرٌ معاصر را تىًیسیذ
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