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 درس چهاردهم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 کره ی زمین چند نفر جمعیت دارد؟ -1
 میلیارد 5کمتر از  -1
 میلیارد 7بیش از  -2
 میلیارد 8بیش از  -3
 میلیارد 7کمتر از  -4

 پرجمعیت ترین قارّه ی جهان کدام است؟ -2
 استرالیا -1
 آمریکا -2
 آسیا -3
 اروپا -4

 کدام یک از قارّه های زیر دیرتر کشف و شناخته شدند؟ -3
 استرالیا –آمریکا  -1
 اروپا –آسیا  -2
 آفریقا –آمریکا  -3
 آسیا –استرالیا  -4

 پرجمعیت ترین کشورهای جهان کدام اند؟ -4

 عربستان و چین -1
 هند و چین -2
 هندایران و  -3
 چین و ژاپن  -4

 کدام اقیانوس در جنوب قارّه ی آفریقا قرار گرفته است؟ -5



 

 

 هند -1
 منجمد جنوبی -2
 آرام -3
 منجمد شمالی -4

 کشور ایران و همسایه هایش در کدام قارّه قرار گرفته اند؟ -6

 آسیا -1
 اروپا -2
 استرالیا -3
 آمریکا -4

 )آمریکا و استرالیا( را به تصرّف درآورند؟اروپاییان با پیشرفت در کدام مورد توانستند سرزمین های جدید  -7

 ستاره شناسی -1
 دریانوردی -2
 کشاورزی -3
 ریاضی -4

 اسکیموها در کدام ناحیه زندگی می کنند؟ -8

 نواحی بیابانی  -1
 جنگل های استوایی  -2
 نواحی قطبی -3
 نواحی گرم و خشک -4

 پوشش گیاهی در جنگل های استوایی چگونه است؟ -9

 درختان سوزنی برگ -1
 استوپوشش گیاهی فقیر  -2



 

 

 درختان پهن برگ -3
 درخچه های کوتاه -4

 اسکیموها غذایشان را از چه راهی به دست می آورند؟ -10

 شکار -1
 دام پروری -2
 جمع آوری میوه ها -3
 کشاورزی -4

 کدام مورد از حیوانات ناحیه ی قطبی نیست؟ -11

می  بعضی از مردم بومی کشورهای مالزی و اندونزی کدام مورد را در مزرعه های بزرگ خود کشت -12

 کردند؟

 سبزیجات -1
 گندم -2
 آناناس -3
 پرتقال -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 بیشتر کره ی زمین را ................. فرا گرفته است. -1
 سه قارّه ی آسیا، ....................... و .......................... به یکدیگر نزدیک ترند. -2
 جهان، در قارّه ی ........................ قرار دارند.چین و هند، پرجمعیت ترین کشورهای  -3
 در نزدیکی قطب شمال در سرزمین مجاور ......................... ، آب و هوا بسیار سرد است. -4
 لباس اسکیموها از ........................ است و آن ها را از ...................... حفظ می کند. -5
 .............. آسیا می گذرد.خطّ استوا از ....... -6



 

 

عدّه ی کمی از مردم بومی در کشورهای ...................... و ......................... به صورت قبیله ای در  -7

 جنگل های استوایی زندگی می کنند.
 پوشش گیاهی در نواحی قطبی، .......................... است. -8
 ............................. زندگی می کنند.در نواحی قطبی  -9

 مردم قبیله ها در نواحی بیابانی، زندگی ....................... دارند. -10
 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 پوشش گیاهی در نواحی بیابانی فقیر است. -1
 ف کردند.اروپاییان با کشتی خود را به سرزمین های جدید رساندند و آن ها را تصرّ  -2
 در نواحی بیابانی هوا در طول سال گرم است و هر روز باران می بارد. -3
 مردم قبیله ها در نواحی بیابانی با خانواده و دام هایشان به دنبال پیدا کردن چراگاه کوچ می کنند. -4
در هر ناحیه از کره ی زمین، مردم رای رفع نیازهای خود به روش های یکسان با یکدیگر ارتباط  -5

 رند.دا
 به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهید.

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -1
 قاره

 اقیانوس

 قارّه های جهان را روی نقشه نام گذاری کنید. -2

 



 

 

 اقیانوس های جهان را نام ببرید. -3
 اروپاییان چگونه قارّه های آمریکا و استرالیا را به تصّرف در آوردند؟ -4
 باهم تفاوت دارند؟ )سه مورد( نواحی مختلف  جهان از چه نظر -5
 کدام قارّه ی جهان از دو تّکه تشکیل شده است؟ نام دو تکّه ی آن را بنویسید. -6
 کدام قارّه ها به یکدیگر نزدیک ترند؟ -7
 انسان ها برای رفع کدام نیازهای خود از محیط طبیعی استفاده می کنند؟ )چهار مورد( -8
 اره ی زمین به وجود آمده است؟چرا شیوه های مختلف زندگی زندگی بر روی سیّ -9

 نواحی مختلف زندگی مردم را نام ببرید. -10
 اسکیموها برای حمل و نقل از چه چیزهایی استفاده می کردند؟ -11
 جدول زیر را کامل کنید. -12
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     فقیر است. 

 

 

 


