
                                                          تاریخ:                                                                                      پنجم                                                :                                   نام و نام خانوادگی

 (04تا  41صفحه مطالعات اجتماعی )                                                             هدقیق 03زمان:                                        

جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پز کٌیذ: -1
 



 شَد.تزگشار هی آهَسیدر ............................. هاُ ّز سال در هذارس ایزاى اًتخاتات شَراّای داًش

 ٍ .  آٍرد.تِ دست هی ...............اًساى آب شیزیي هَرد ًیاس خَد را اس ..............

کٌٌذ.ز هیحف ...............یا  ...............ّای سیزسهیٌی هزدم تزای استفادُ اس آب 

 شًَذ. ّوچٌیي خشک هی ...............تیشتز رٍدّای ایزاى فصلی ٍ هَقّتی ّستٌذ، یعٌی در ٌّگام تاتستاى

. ، شَرًذ ٍ ًوی...............تعضی اس رٍدّا تِ دلیل   ّا استفادُ کزد.تَاى اس آى.........

 یاتذ؟جوعیت چگًَِ افشایش هی -2

 آیذ؟چشوِ چگًَِ تِ ٍجَد هی -3

 شًَذ؟چگًَِ تشکیل هی ّای سیزسهیٌی"آبٍ " رٍدّا"" -4

 

 ی جوعیت را تٌَیسیذ.سِ هَرد اس عَاهل جذب کٌٌذُ -5

 اّویت دارًذ؟ هیي آب شیزیياس ًظز تأ چزا ًَاحی کَّستاًی تزای ها -6

 

 ؟اس سیز سهیي عثَر کزدى قٌات چِ فَایذی دارد ؟چیستقٌات  -7

 

ی جوعیت تیشتز ٍ تعضی، پزاکٌذُ ًشذُ است. تعضی ًَاحیکساى تِ طَر آى جوعیت ایزاى در ّوِ جای   -8

 ا؟چزجوعیت کوتزی دارًذ؛ 

 

 



 :، ًام تثزیذریشًذسِ رٍد را کِ تِ دریای خشر هی ؟گیزًذتیشتز رٍدّای ایزاى اس کجا سزچشوِ هی -9

 

 هْاجزت یعٌی چِ؟ -11

 

 شَد؟ )سِ هَرد(چِ عَاهلی هَجة آلَدگی آب هی -11

 

 ًیش رسن کٌیذ( شکل سادُشَد؟ تَضیح دّیذ. )یک رٍد چگًَِ تشکیل هی -12
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