الف) دخترم گزینه درست را انتخاب کن.
-1کدام یک جزء احساسات ناخوشایند به شمار نمی آید؟
ب) اضطراب

الف) غم و اندوه

د) ترس

ج) شادی

 -2کدام مورد از وظایف جمعیت هالل اهمر نیست؟
الف) کمک به افراد زلزله دیده

ب) گرفتن خون و انتقال به بیمارستان

ج) تهیه ی غذا ،لباس و دارو

د) کمک به مردم در تصادفات رانندگی

-3به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند ،چه می گویند؟
الف) جامعه

ب) گروه

د) مردم

ج) جمعیت

 -4کدام مورد از دالیل پرجمعیت بودن کناره دریای خزر نیست؟
ب) آب و هوای مساعد

الف) وجود معدن های مختلف

د) خاک حاصلخیز

ج) باران کافی

 -5آب شیرین مورد نیاز انسان از کدام منابع به دست می آید؟
الف) دریاها

ب) اقیانوس ها

د) قنات ها

ج) برف و باران

 -6کدام یک از نیازهای کارخانه برای تولید کاال مورد نیاز نیست؟
الف) سرمایه

ب) مواد طبیعی

د) مواد اولیه

ج) نیروی کار

 -7کدامیک از موارد زیر جزء واردات ایران محسوب می شود؟
الف) قالی

ب) خشکبار

د) دارو

ج) مس

 -8کدام کارخانه از صنایع مادر است؟
الف) تولید لبنیات

ج) ذوب آهن

ب) اتومبیل سازی

د) تولید پوشاک

 -9در کدام گزینه به ترتیب یک بندر جنوبی و یک بندر شمالی آمده است؟
الف) بندر ترکمن – بندر عباس

ب) بندر امام خمینی(ره) – بندر ترکمن

ج) بندر ترکمن – بندر خرمشهر

د) بندر خرمشهر – بندر عباس

 -11اجرای قوانین ،تامین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور به عهده کدام قوه است؟
الف) مجریه

ب) قضائیه

ج) دولت

د) گزینه  1و 3

 -11باالترین فرد تصمیم گیرنده در جمهوری اسالمی ایران کیست؟
الف) رئیس جمهور

ب) رهبر

د) مجلس شورای اسالمی

ج) رئیس قوه قضائیه

 -12کدام مورد جزء آالینده های رود نیستند؟
الف) سم کشاورزی

ب) زباله

د) خاک

ج) فاضالب کارخانه ها

 -13به چرخش زمین به دور خودش حرکت ...............می گویند و بر اثر این حرکت ..............پدید می آید؟
الف) انتقالی – فصلها

ج) چرخشی – شب و روز

ب) چرخشی -فصلها

د) انتقالی – شب و روز

-14کدام اقیانوس بین دو قاره ی آمریکا و آسیا قرار دارد؟
الف) اطلس

ب) آرام

د) منجمد شمالی

ج) هند

 -15به سرزمینی که از سه طرف به آب و از یک طرف به خشکی راه داشته باشد چه می گویند؟
الف) بندر

ب) جزیره

د) شبه جزیره

ج) دریا

 -16کدامیک از موارد زیر جزء عوامل جذب کننده ی جمعیت است؟
الف) کمبود آب

ج) شغل بیشتر

ب) کمبود درآمد

د) جنگ

 -17کدام رود در اصفهان به باتالق گاوخونی می ریزد؟
الف) قزل اوزن

ج) ارس

ب) زاینده رود

د) اروند رود

 -18کدام جزء صنایع مادر نیست؟
الف) قالی بافی

ج) ماشین سازی

ب) پتروشیمی

د) ذوب اهن

 -19بزرگترین و مهم ترین مسجد جهان کدام است؟
الف) مسجدالنبی

ب) مسجد قبا

ج) مسجدالحرام

د) مسجد االقصی

 -21ایران و همسایگانش در کدام قاره قرار گرفته اند؟
الف) آسیا

ب) آفریقا

ج) اروپا

د) آمریکا

