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 .صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید 

 غ          ص                                                        .                      به جمهوری اسالمی تبدیل شد  85حکومت ایران در سال  -

  غ             ص                            .                                           سال یکبار توسط مردم انتخاب می شود  8رئیس جمهور هر  -

 غ                   ص                                                   .              مشرق طلوع و در مغرب غروب می کند خورشید هر روز از  -

 غ         ص                        .       ح است زمانی که خورشید به طور مستقیم در باالی نقطه ای که ما ایستاده ایم قرار گیرد صب
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 .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

 .پدید می آید ...................... اثر آن ، می گویند که بر .......... ........به چرخش زمین به دور خورشید  -

 .طول می کشد ...................... شید یک دور گردش زمین به دور خور -

 . قرار دارد ........................ کشور ایران در نیمکره  -

 .آن است ............................... مهم ترین قانون هر کشور ، 

 .است .................... قوه مجریه همان 
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 .گزینه صحیح را انتخاب کنید 

 .گذاری را بر عهده دارد وظیفه قانون ........................ قوه ی در کشور ما 

 رهبری ( د             مقننه (  جقضاییه                    ( مجریه           ب ( الف 

 .است ...................... پر جمعیت ترین قاره جهان قاره  

 استرالیا( امریکا                 د( اسیا             ج( افریقا               ب( الف 

 .می گویند ...................... کشیده شده اند ، تا قطب جنوب شمال  از قطببه خط های فرضی که 

 نیمکره( مدار                    د( استوا                         ج( نصف النهار                    ب( الف 

 .است ......................... زرگ میان آب های کره زمین بخشکی های 

 دریا( کشور                د( اقیانوس                 ج( قاره               ب ( الف 

 .  .قرار دارند ...................... پرجمعیت ترین کشور های جهان هستند که در قاره ............................. و ....................

 اروپا  برزیل – روسیه –( ج             اسیا  هند – چین –( ب                    آسیا  ژاپن – چین –( الف 
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 .االت زیر پاسخ کامل دهید به سو

 مهم ترین وظایف حکومت چیست ؟ -

 

 حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید ؟ -

 

 نیمکره چیست ؟

 

 :باز خورد آموزگار 

 

 موفق و پیروز باشید  

 :بازخورد والدین 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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