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مشخص کنید. ×صحیح را با عامتگزینه  1
 کدام یک از عوامل زیر غم و اندوه را کاهش نمی دهد؟ 

د(نقاشی کردن احساس           فکر کردن به ناراحتی        ج( فکر کردنالف( دعا کردن            ب( 
 نابع آب شیرین مورد نیاز انسان ..................... است.م 

 برف و باراند(رودها                  ج(                          دریا هاب(              اقیانوس الف( 
 ؟در بین کشورهای زیر کدام پهناور تر است 

 الف( ایران                  ب( ترکمنستان                   ج( ترکیه                     د(عراق
 کدام رود به دریای ارومیه نمی ریزد؟ 

 ند رود            ب( سیمینه رود                   ج( زرینه رود                 د(تلخینه رودالف( ارو
 ؟عوامل جذب کننده جمعیت کدامند 

الف( خشکسالی، شغل های بیشتر                           ب( درآمد بیشتر و جنگ        
 د(دانشگاه ها و در آمد بیشتر        ج( دانشگاه ها و کمبود آب                           

جاهای خالی زیر را با کلمات صحیح پر کنید. 2
 ................ مهم ترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر .................... است و
  می گویند.به کسی که کشتی را هدایت می کند ............ و به کسی که هواپیما را هدایت می کند .....................

.احساس غم یک احساس ............................. و ............................ است

دو موسسه که به افراد نیازمند یا کسانیکه با مشکات و حوادث گرفتار شدند کمک می کنند ................................ و
است...................... 

 امروزه با استفاده از روش های جدید آبیاری مانند آبیاری ......................... از به هدر رفتن آب در مزارع و باغ ها

جلوگیری می شود.

.به خرید و فروش کاا در داخل یک کشور یا کشورهای دیگر، ................................ می گویند

می، مردم در روز ..................... ماه ............. و سال.................. به پای صندوق های رای رفتند پس از پیروزی انقاب اسا

و بیش از .......................... درصد آنها به حکومت جمهوری اسامی رای ..................... دادند.

 برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر بروند. ............................. یعنی مردم نیازمند
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واژه های زیر را تعریف کنید. 3

 حریم شخصی

 شورا

 جمعیت

 صنعت

 صادرات

 حکومت

قانون اساسی

 به سواات زیر پاسخ دهید. 4

 آب های زیرزمینی را توضیح دهید و به چند دسته تقسیم می شوند؟

چه خصوصیاتی داشته باشد؟ درهبر بای

.قوای سه گانه را نام ببرید. در رأس آن ها چه کسی است و یکی را به دلخواه توضیح دهید

وظایف حکومت چیست؟

صنایع کارخانه ای به چند دسته تقسیم می شوند؟
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