
ابتدایی چهارم مطالعاتنام درس :   رودانشهرستان اداره ی آموزش و پرورش    

رودان دبستان شهدای کربلای   

31تا 31 درس های   

 به نام خداوند جان خرد

7311تاریخ:    /     /  نام  و نام خانوادگی : 

دقیقه 05زمان :      طراح :محمد شاکری زاده بیکاه 

 سوالات

(بزنید×)انتخاب کنید و در مربع علامتگزینه ی درست را   

 ؟ است منطقه یک هوای و آب تعیین در مهم عوامل از موارد کدام -3

 □بارش  مقدار و رطوبت میزان (ب                                         □ هوا دمای و باد میزان (الف

 □گیاهی  پوشش و بارش مقدار (د                                        □بارش  مقدار و هوا دمای (ج

 .است جنوب سواحل شدن شرجی موجب مورد کدام -2

 هوا  رطوبت (د                   □هوا  گرمی (ج               □زیاد  بارش (ب              □کم  بارش (الف

□ 
 .روید نمی خشک و گرم منطقه در گیاه کدام -1

 گز  (د □وحشی پسته (ج  □بلوط (ب                       □نخل  (الف

□ 
 .کند تعریف را جهان ی همه داشت آرزو و بود مقدونیه و یونان پادشاه.................. -4

 □کراسوس  (د  □داریوش ( ج □ دوم اردشیر (ب □اسکندر (الف

کامل کنیدمناسب جاهای خالی را با کلمات   

.گویند می.................. برند،  می خود همراه ها رود که لایی و گل و ماسه و شن به -1  

.است ایران ی قله بلندترین ................... -35  

.دارد نام ....................ایران،  ی جلگه ترین پهناور -33  

.هستند.............. ......................و ................................،  ................................. زرتشتی دین اصلی ی پایه سه -32  

 درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید

درست                نادرست                                                                                                                                                            

.باشد می اسلامی حکومت ی دوره به مربوط بستان طاق های نگاره سنگ-3  

.کردند بیرون ایران از را ها آن و جنگیدند سلوکیان با پارت قوم -2  

.گویند می کوه،کوهپایه نقطه بالاترین به-1  

.است خزری معتدل ناحیه گیاهی پوشش جزء اَفرا و راش-4  



.دهید کاملبه سوالات زیر پاسخ   

.بنویسید را خود اجتماعی در شده خوانده های حکومت پیدایش ترتیب -31  

 

داشتند؟ مهارت فنونی چه در ها پارت -34  

 

چیست؟ ناهمواری -  

.ببرید نام را ایران هوایی و آب نواحی  

(چهارمورد)است؟ کرده مناسب بیابان و صحرا در زندگی برای را شتر هایی ویژگی چه  

.کنید تعریف را زیستگاه  

 بازخورد معلم گرامی:


