
 

 

 کالس چهارم مطالعات اجتماعی: نام درس    

 :نام و نام خانوادگی  

 :نام پدر   

 باسمه تعالی

 استان هرمزگانآموزش و پرورش اداره ی کل 

 شهرستان قشم آموزش و پرورشاداره ی 

 نمهدی درگها حضرت دبستان

.من یاد می گیرم تا بهتر زندگی کنم  

   :تاریخ 

 دقیقه  54 : زمان 

 :شماره ی دانش آموزی

 «کشور زیبای من»4فصل    

 « .مشخص کنید( ×)پاسخ درست را با عالمت » 

1 

 

 بلندترین نقطه ی کوه چه نام دارد؟ 2

 کوهپایه( د                                        کویر( ج                                   قله( ب                                  دامنه(الف

.توضیح زیر در مورد کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران است 3  
 

تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد اما به علت رطوبت دریا، هوا در آنجا حالت شرجی این ناحیه »

«.کندپیدا می   
 

                   معتدل و نیمه خشک کوهستانیناحیه ی ( ب                                  معتدل و مرطوب خزریناحیه ی ( الف               

جنوبناحیه گرم و شرجی سواحل ( د      گرم و خشک داخلی                                      ناحیه ی ( ج                  

 ؟ایجاد آلودگی در محیط زیست می شود موجب موارد زیراز کدام  کدام یک  5

 همه موارد( د                          مواد شیمیایی پخش زباله ها و (ج              ها لاتومبی( ب               کارخانه ها( الف
 

 « .های مناسب بگذارید در جای خالی کلمه» 

4 
 .می گویند............................................... به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر وصل شده اند 
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 .مهم ترین نقش را دارد................................... .و................................. در تعیین آب و هوای یک منطقه 
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 .نام دارد آن موجود ....................................در ناحیه خاصی زندگی می کند که ای هر موجود زنده

 

پهناورترین جلگه ی ایران چه نام دارد؟ 

  الف(جلگه ی خوزستان             ب( جلگه ی گیالن               ج( جلگه ی مازندران                  د( جلگه ی گرگان 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



 

 

 «.مشخص کنید( ×)عبارت های درست و نادرست را با عالمت » 

8 
 غلط صحیح

   .و خاموش نکردن آن است، روشن کردن آتش در جنگل ها یکی از کارهای نامناسب( الف

   .تــم اســـدار بارش کــقـوالنی و مــا ، طــرمــی دوره ی گـانــوهستــــه کــاحیــدر ن (ب

   .ران، ناحیه ی گرم و خشک داخلی استــی ایــوایــاحیه ی آب و هــن نــریــع تـــوسی( ج

 .ی کنندــــفاده مـــج استـــا سنــی از دمـــدگـــارنـــزان بــیـری مـــدازه گیــرای انــب ( د
  

 

 « .به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید»  
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 .مفاهیم زیر را تعریف کنید 

 ..............................................................: ...........................................................................................................................آبرفت 

 ..................................................................................................................................: .................................................ناهمواری  

 ........................................................................................................................................................................................... :دشت 
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 .کامل کنید  

       ......................،  : .....................زاگرسمهم رشته کوه  ی دو قله( ب  ..................، ..... .........: ...برزهم رشته کوه الم ی دو قله (الف 
 

 

 .در جای خودش بنویسید را نام هر ناحیه ی آب و هوایی    11

 

 

 

 

 

 هر کدام از تابلوهای زیر چه پیامی دارد؟    12

 

 

 


