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 مشخص نمایید. و جمالت نادرست را با عالمت   جمالت درست را با عالمت  -1

  اعتقاد به مشورت یکی از خصوصیات هر فرد است. -الف 

  باشند.ی جمعیت میدانشگاه و جنگ از عوامل جذب کننده -ب 

  دهند.آموزان مدرسه هم یک گروه کوچک تر را تشکیل میدانش -ج 

  شود.کشورهای کم آب دنیا محسوب میکشور ایران از  -د 

  رودها مهمترین منبع آب شیرین هستند. -ح 

 ای که اعضای هرگروه باید به آن توجه کنند کدام است؟اولین نکته -2

               شناخت وظایف خود  -ب                                                    روابط خوب  –الف 

 مشورت و همفکری  -د                                                  راتنظم و مقر  -ج  

 جمعیت است؟کدام یک از نواحی جزو نواحی کم -3

               کوهپایه های البرز و زاگرس  -ب                             ی دریای خزری کنارهناحیه  –الف 

 کوهپایه های آذربایجان  -د                                                    نواحی داخلی  -ج  

 تواند موجب مهاجرت جمعیت از یک مکان باشد.کدام مورد می -4

               وجود شغل زیاد  -ب                                                         خشکسالی  –الف 

 هاوجود کارخانه  -د                                                 بیمارستان مجهز  -ج  

 ریزد؟سفید رود به کجا می -5

  اروند رود   -د                       خلیج فارس  -ج                ی اورمیهدریاچه  -ب               دریای خزر  –الف 

 کند؟رود کارون از کدام یک از شهرهای زیر عبور می -6

 شهرکرد   -د                       اهواز  -ج                کرج  -ب               اصفهان  –الف 

 برای اینکه در گروه عضو موثری باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ -7

 قنات را تعریف کنید. -8

 شود.چه عواملی باعث آلودگی آب می -9
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 چرا آب برخی از رودها شور بوده و قابل استفاده نمی باشد؟ -10

 ی جمعیت چهار مورد نام ببرید.از عوامل دورکننده -11

 چهار مورد از دالیل افزایش جمعیت تهران را بنویسید. -12

ی رودهای فصلی و موقت را بنویسید.ویژگ -13
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 درست -درست      ه -نادرست     د -نادرست      ج -نادرست    ب -الف -1

 ی  ب  درست است.زینهگ -2

 درست است.  جی  گزینه -3

 درست است.  الفی  گزینه -4

 درست است.  الفی  گزینه -5

 درست است.  جی  گزینه -6

 وظایف خود را بشناسیم و بخوبی انجام دهیم.       نظم و مقررات را رعایت کنیم.              به یکدیگر احترام بگذاریم. -7

 شود.آب در آن خود به خود از مناطق پر آب به مناطق کم آب جاری میقنات یک تونل زیرزمینی است که  -8

ریختن سم و کودهای شیمیایی   -ها به آب   ورود زباله های صنعتی و نفت کارخان -ریختن زباله ها به آب    –ها به آب ورود فاظالب خانه  -9

 های کشاورزی به آبزمین

 کنند.زارها عبور میو نمک های شورها از زمینبدلیل اینکه این رودخانه -10

 هاکمبود دانشگاه –کمبود درآمد  –جنگ  -خشکسالی    -11

 های زیادوجود دانشگاه –زیاد بودن کارخانجات  –وجود اداره ها  –پایتخت بودن   -12

 شوند.با شروع فصل گرما و تابستان خشک می -13

 


