
 دانابه نام ایزد 

 ناحیه یک شیراز پرورش واداره آموزش 

 امام رضا )ع(مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند 

 دوره ابتدایی پسرانه

 97/ 1/  .........تاریخ :               : شعبه  چهارمایه (پ تعلیمات اجتماعی تکلیف عیدانه )       :             نام خانوادگی نام و

 به زمین های صاف و همواره چه می گویند ؟-1

 دشت  -د               قله          -ج               جلگه          –ب                           کوهپایه  -الف

 به شن وماسه و گل والیی که رودها همراه خود می برند .................. می گویند .-2

 آبرفت  -دامنه کوه                د -ج            قله                 -ب                جلگه                  -الف

 رشته کوهی که درمغرب و جنوب غربی ایران قرار گرفته است چه نام دارد ؟-3

 دماوند  -زاگرس               د -ج         سهند و سبالن          -ب              البرز                 -الف

 به ترتیب چه دریاهایی قرار گرفته اند ؟شمال و جنوب ایران در -4

 هیچکدام -خزر ، خلیج فارس ، عمان            د -خزر ، طشک ، قم       ج -ارومیه ، خزر ، نمک      ب -الف

 بلندترین قله ایران چه نام دارد ؟-5

 سهند  -د                    دماوند -ج                     زردکوه        -ب                        دنا            -الف

 نام ...................... استفاده می کنند .ه برای تعیین دمای هوا از وسیله ای ب-6

 همه ی موارد صحیح است  -د        دماسنج     -ج          باران سنج            -ب           زمان سنج             -الف

آنها روی هم پس از چند سال چه چیزی تشکیل  به آبرفت های ته نشین شده درنزدیکی دریا و انباشته شدن-7

 می شود ؟

 آبرفت  -دامنه کوه                 د -ج                 جلگه             -ب                            قله         -الف

 کدام مورد از جلگه های ناحیه شمال است ؟-8

 ه میاندوآب جلگ -جلگه مغان            د -جلگه گرگان                ج -ب     جلگه خوزستان           -الف

 می آیند ؟جلگه ها معموالً در کجا به وجود -9

      صحیح است  3و2موارد  -د                در کنار دریاها  -در کنار رودها         ج -ب      در قله ی کوه       -الف

 رشته کوه بسیار بلندی که درشمال ایران کشیده شده است چه نام دارد ؟-10

 همه ی موارد درست است  -کوه تفتان           د -رشته کوه البرز          ج -ب      رشته کوه زاگرس   -الف

 پهناورترین و حاصلخیزترین جلگه ایران چه نام دارد ؟-11

 جلگه گیالن -جلگه گرگان           د -جلگه مازندران           ج -جلگه خوزستان           ب -الف

 قله ی معروف شمال غربی ایران درکدام گزینه آمده  است ؟ دو -12

 تفتان و دنا -زردکوه و دنا            د -علم کوه و دماوند              ج -ب         سهند وسبالن       -الف



 پارتها در چه فنونی مهارت داشتند ؟-13

 

 چرا مردم ایران دین اسالم را پذیرفتند ؟-14

 

 ایالمیان چه بود و درکدام شهر بود ؟معبد مشهور -15

 

 ویژگی های ناحیه آب و هوایی معتدل و مرطوب خزری چیست؟-16

 

 دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟-17

 

 مورخ به چه کسی می گویند ؟-18

 

 دو وظیفه شهرداری را بنویسید ؟-19

 

 درمسجد چه مراسمی برگزار می شود ؟-20

 

 

 قطب نما چیست ؟-21

 

 

 *: امیدوارم سال جدید را باشادی و سالمتی به همراه خانواده ی گرامی آغاز کنید پسرم خوبم* 

 *باتشکر *

 


