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 آسيا -1

 هاآب -2

 مکه -3

 نصف النهار مبدا -4

 ی  ج صحيح است کزينه -5

 ی  د  صحيح است.کزينه  -6

 ی  ب صحيح است.کزينه -7

پوشش گياهی اين ناحيه درختان سوزنی برگ است و حيواناتی مانند گوزن،  -8
 کند.خرس و روباه قطبی در اين ناحيه زندگی می

به سرزمينی که از سه طرف به آب و از يک طرف به خشکی راه داشته باشد،  -9
 گويند.شبه جزيره می

 کعبه یهای بازرگانی قرار داشت و خانهزيرا اين شهر بر سر راه کاروان -10
 نيز در آن جا بود.

ايم ای که ما ايستادهزمانی که خورشيد به طور مستقيم در باالی نقطه -11
 گيرد، ظهر است.قرار می

 گويند.اند، اقيانوس میهای بزرگ سطح زمين که از آب پر شدهبه چاله -12

 آيد.شب و روز در اثر حرکت زمين به دور خودش به وجود می -13

 

 


