
 اسفند  3ی سواالت آمادگی آزمون ِمطالعات اجتماعی ویژه 

  78تا  62از صفحات 

 سوال: 
 شود؟ ای مینظور از حرکت انتقالی چیست و باعث بوجود آمدن چه پدیدهم -1

 آورد. وجود میبه دور خورشید ـ شب و روز را ب ( حرکت زمین1

 آورد. ها را بوجود میحرکت زمین به دور خود ـ فصل (2

 آورد. ها را بوجود می( حرکت زمین به دور خورشید ـ فصل3

 آورد. ( حرکت زمین به دور خود ـ شب و روز را بوجود می4

 
 های هیمالیا در کدام قاره قرار دارد؟ ، نام دیگر کدام اقیانوس است و رشته کوه«کبیر» -2

 ( هند ـ آسیا 2   ( اطلس ـ اروپا 1

 ( منجمد شمالی ـ اروپا 4    ( آرام ـ آسیا 3

 
 ؟ نیستی استوایی درست های منطقهی ویژگیکدام گزینه درباره -3

 بارد. ( هوا در طول سال گرم است و هر روز باران می1

 کنند. ای زندگی میصورت قبیلهه ( مردم بومی اندونزی و نیوزلند ب2

 کنند. ها و سبزیجات زندگی میآوری میوه( مردم این منطقه از راه شکار، جمع3

 شود. هایی مانند موز، نارگیل و آناناس در این منطقه یافت می( میوه4

 
 باشد؟ می نادرستهای زمین کدام گزینه با توجه به حرکت -4

 گردد. ها به دور خورشید میارهیّ( زمین هم مانند سایر س1

 گردد. ورشید، عالوه بر گردش به دور خود، به دور زمین نیز می( خ2

 کنیم. ( چرخش زمین به دور خودش را احساس نمی3

 های منظومة شمسی است. ( زمین یکی از سیاره4

 
  ؟آیدای بوجود میگویند و بر اثر آن چه پدیدهزمین به دور خود را چه می گردشبه  -5

 آورد. ها را بوجود می( حرکت انتقالی ـ فصل1

 آورد. ها را بوجود می( حرکت چرخشی ـ فصل2

 آورد. ( حرکت انتقالی ـ شب و روز را بوجود می3
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 آورد ( حرکت چرخشی ـ شب و روز را بوجود می4

 است؟  نادرستهای زیر چه تعداد از عبارت -6

 کشد. یسال طول م 365الف( حرکت زمین به دور خورشید 

 کنند، بطور واقعی در روی زمین وجود دارد. ها ترسیم میهای جغرافیایی و نقشهبر روی کره  دانانهایی را که جغرافیب( خط

 اند، مدار گویند. های فرضی که به موازات آن رسم شدهج( به خط استوا و خط

 ( صفر 4   ( یک 3   ( سه 2   ( دو1

 

 ؟ نیستکدام گزینه نادرست  -7

 کند. اِستوا، خطی واقعی است که زمین را به دو نیمکره ی شمالی و جنوبی تقسیم می( 1

 کند.ی شرقی و غربی تقسیم مینصف النّهار، نصف النّهارمبدأ است که زمین را به دو نیمهترین ( مهم2

 ی جنوبی و شرقی قرار دارد. ( کشور ایران در نیمکره3

 توانند همزمان روز یا شب باشند.میی زمین ( شرق و غرب کره4

 

 دهد؟ نشان می به ترتیب و به درستیکدام گزینه پوشش گیاهی مناطق بیابانی، قطبی و استوایی را  -8

 ( درختان پهن برگ ـ پوشش گیاهی فقیر ـ درختان سوزنی برگ 1

 ( پوشش گیاهی فقیر ـ درختان پهن برگ ـ درختان سوزنی برگ2

 ( درختان سوزنی برگ ـ پوشش گیاهی فقیر ـ درختان پهن برگ 3

 برگ درختان پهن ( پوشش گیاهی فقیر ـ درختان سوزنی برگ ـ4

 

 باشد؟  نادرستتواند ها نمیکدام گزینه در رابطه با قارّه -9

 ها کشف و شناخته شدند. های آسیا و استرالیا، دیرتر از سایر قارّه( قارّه1

 ترند. ی آسیا، اروپا و آمریکا به یکدیگر نزدیک( سه قارّه2

 ی آسیا قرار دارند. ترین کشورهای جهان،در قارّه( پرجمعیت3

 ترین قارّه های جهان هستند. ( آمریکای شمالی و جنوبی کم جمعیت4

 
 کند؟ کدام گزینه جاهای خالی را به درستی کامل می -10

 شود.از شرق به اقیانوس ............ و ازجنوب به اقیانوس ............ محدود می کهی جهان ........... است پهناورترین قارّه

 ( اروپا ـ اطلس ـ آرام 2    رام ـ هند ( آسیا ـ آ1

 ( آفریقا ـ منجمد شمالی ـ اطلس 4   ( آمریکا ـ هند ـ منجمد جنوبی 3



 اسفند  3ی سواالت آمادگی آزمون ِمطالعات اجتماعی ویژه 

 است؟  نادرستهای نواحی قطبی ویژگیی کدام گزینه درباره -11

 آب وهوا بسیار سرد است.  ،های مجاور سیبری( در نزدیکی قطب شمال در سرزمین1

 ها از پوست خز است. آورند و لباس آنکنند و غذایشان را از شکار بدست می( اسکیموها در این ناحیه زندگی می2

 درست شده است.  فهای یخ و برکنند که از قطعهمیهایی زندگی ( اسکیموها در زمستان، در خانه3

 کنند. ( حیواناتی مانند خرس، میمون و مار در  این ناحیه زندگی می4

 پاسخ: 

 ( 68ی آیند. )صفحهپدید می هافصلگویند که بر اثر آن، می حرکت انتقالیبه گردش زمین به دور خورشید را  -«3»ی گزینه -1

 

 ( 77ی قرار دارد. )صفحه آسیای های هیمالیا در قاره، کبیر است و رشته کوهآراماقیانوس  دیگرنام  -«3»ی گزینه -2

 

 ( 76ی کنند. )صفحهی استوایی زندگی میای در منطقهصورت قبیلهه ب اندونزی و مالزیمردم بومی کشورهای «: 2»ی گزینه -3

 

 ( 66ی گردد. )صفحهزمین عالوه  بر گردش به دور خود، به دور خورشید نیز می«: 2»ی گزینه -4

 

ی آورد. )صفحهرا بوجود می شب و روزگویند که بر اثر آن، می حرکت چرخشیبه دور خود را  زمینبه چرخش  -« 4»ی گزینه -5

67 ) 

 

 «: 1»ی گزینه -6

 های نادرست:  شکل صحیح گزینه

 کشد. طول می روز 365زمین به دور خورشید،  الف( حرکت

شهدانان بر روی کرههایی را که جغرافیب( خط سیم میهای جغرافیایی و نق ضیها تر اند و بطور واقعی در روی زمین کنند، فر

 ( 69و  68، 67وجود ندارد. )صفحات 

  

 «2»ی گزینه -7

 ها:تشریح سایر گزینه



 اسفند  3ی سواالت آمادگی آزمون ِمطالعات اجتماعی ویژه 

 اِستوا خطی فرضی است. «: 1»ی در گزینه

 ی شمالی و شرقی قرار دارد. کشور ایران در نیمکره«: 3»ی در گزینه

شرق کرة ز«: 4»ی در گزینه شد، حتماً در غرب کرهاگر در  ست و نمیمین روز با شب ا شب ی زمین،  توانند همزمان روز یا 

 ( 70و  69، 66باشند. )صفحات 

 

 «: 4»ی گزینه -8

 برگ درختان پهن استوایی

 پوشش گیاهی فقیر  بیابانی

 ( 76ی درختان سوزنی برگ )صفحه قطبی

 

 «: 3»ی گزینه -9

 ها: تشریح سایر گزینه

 و استرالیا، دیرتر کشف و شناخته شدند.  آمریکاهای قارّه -«1»ی گزینه

 ترند.به یکدیگر نزدیک آفریقای آسیا، اروپا و سه قارّه -«2»ی گزینه

 ( 74و  73های جهان هستند. )صفحات ترین قارّه، کم جمعیتاسترالیا و اقیانوسیه -«4»ی گزینه

 

 «: 1»ی گزینه -10

 (74و  73شود. )صفحات محدود می هندو از جنوب به اقیانوس  آرامشرق به اقیانوس  است و از آسیای ی جهان، قارّهقارّهپهناورترین  -11

 

 ( 76ی کنند. )صفحهدر نواحی استوایی زندگی می میمون و مار -«4»ی گزینه -12

 

 نویسنده:پژمان صادقی             


