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الف) گزینه طحیح را انتخاب نمائیذ.
1

کذام هَرد فرهَل تراکن جوعیت هی باؼذ ؟
جوعیت
= تراکن جوعیت 
الف)
هعاحت
جوعیت
= تراکن جوعیت
ج) × 100
هعاحت

2

هؤظط ظلعلِ ی ظاظاًیاى کذام هَرد هی باؼذ ؟

الف) ارؼک
3

ب)

هعاحت
جوعیت

د) ÷ 100

= تراکن جوعیت
هعاحت
جوعیت

= تراکن جوعیت

ج) اردؼیر بابکاى

د) داریَغ

در زهاى ّخاهٌؽیاى بِ فرهاى داریَغ ظکِ ای ضرب ؼذ کِ ًام آى  .........................بَد.

الف) ظیویي
4

ب) کَرٍغ

2

ب) دریک

ج) هعیي

د) ًقرُ ای

کذام کؽَرّا از لحاػ آهاری رؼذ هٌفی جوعیت دارًذ ؟

الف) ظَئیط -ظَئذ

ب) داًوارکً -رٍش

ج) ظَئیط -داًوارک د) داًوارک -ظَئذ
3/5

ب) جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ.
5

در اٍظتا ظِ ًَع پسؼک بِ ًام ّای  ٍ ............................... ٍ ...............................هعوَلی با دعای هقذض باعي
افراد را درهاى هی کردًذ.

6

آخ ریي حکَهت پیػ از ٍرٍد اظالم بِ ایراى ظلعلِ ی  ...............................اظت.

7

حضرت  ...............................در زهاى حکوراًی اهپراتَری رٍم در فلعغیي هتَلذ ؼذ.

8

یکی از ٍظایل هْوی کِ بایذ برای گردؼگری یا اًجام ّر ًَع ظفر از آى اظتفادُ کرد ...............................
اظت.

9

در بعضی از ًقاط ایراى هاًٌذ تپِ ی  ...............................در کاؼاى ٍ تپِ ی  ...............................در آرربایجاى
ظرٍف قذیوی پیذا ؼذُ اظت.
ج) طحیح یا غلط تودن جمالت را تا عالمت  مشخض نمائیذ.

ص

غ

 10در کؽَر ایراى بخػ عوذُ ای از ظفرّا جٌبِ ی تفریحی دارد.

 

 11داهذاری هْن تریي پیؽِ ٍ ٍظیلِ ی هعیؽت در ایراى باظتاى بَد.

 

 12دٍ ًوًَِ از ابذاعات ایراًیاى در زهیٌِ پَؼاک ٍ ٍرزغ  ،ؼلَار ٍ چَگاى بازی بَد.
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2

 13هَارد هرتبظ را با خظ بِ ّن ٍصل کٌیذ.
عبقِ بسرگاى





دٍرُ اظالهی



 رٍحاًیَى زرتؽتی

دیااکَ



 اَّرا هسدا

حضرت زرتؽت 

هادّا

 فارظی دری
1

2

دٍ هَرد از ٍیصگی ّای اٍضاع اجتواعی ایراى باظتاى را بٌَیعیذ.

3

ظِ هَرد از ابتکارات ایراًیاى باظتاى در زهیٌِ فٌَى ًظاهی را ًام ببریذ.

4

بٌابر چِ دالیلی ؼاپَر اٍل هْن تریي پادؼاُ ظاظاًی بَد ؟

1

5

هیراث فرٌّگی بِ چٌذ دظتِ تقعین هی ؼَد ًام بردُ ٍ برای ّر هَرد فقظ یک هثال بسًیذ.

1

6

در هٌاعق هرکسی ایراى چرا َّهَض خاک بعیار کن هی باؼذ ؟

1

7

ظِ حَضِ ی آبریس رٍدّای داخلی ایراى را ًام ببریذ.
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8

جوعیت  25-65ظال جسء کذام گرٍُ ظٌی قرار هی گیرًذ ؟

0/5

9

هیساى هصرف آب در عیّ زهاى چرا افسایػ پیذا کردُ اظت ؟

1/5

1

 10ظِ هرکس هْن گردؼگری در جٌَب ایراى را ًام ببریذ.
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 11هْن تریي علت پذیذ آهذى قَاًیي در جاهعِ چیعت ؟

1

