
 به نام خدا
 تاریخ:..../..../..                              :            نام و نام خانوادگی

              دبستان  چهارم مطالعات سواالت           نام پدر:                             

                        17نام کالس:                                               درس 

؟ ستین کسانی رانیا یچرا نوع آب و هوا در همه جا1 -

؟ دیکن سهیمقا زیرا در بندرعباس و تبر نیفرورد2 -

وجود دارد ؟ رانیدر ا ییآب و هوا هیچند ناح3 -

؟ دیشهر را نام ببر کی ییآب و هوا هیاز هر ناح4 -

دارد ؟ یاتیدر کجا است و چه خصوص یمعتدل و مرطوب خزر هیناح5 -

بارد ؟ یسال باران م یدر رامسر در همه ماهها ایآ6 -

دارد ؟ یاتیچه خصوص یخشک کوهستان مهیمعتدل و ن هیناح7 -

است ؟ ییشامل چه قسمت ها یکوهستان هیناح8 -

؟ دیسیرا بنو یو خزر یکوهستان هیدر ناح یتفاوت بارندگ9 -

سال کدام است ؟ یماهها نیدر همدان سردتر-10

؟ دیکن سهیرامسر مقا یهمدان را در زمستان با دما یدما-11

رامسر ؟ ایدارد  یشتریهمدان باران ب-12

رامسر ؟ ایاست  شتریخشک ب یدر همدان تعداد ماهها-13

؟ ستیگرم و خشک چ هیناح یها یژگیو-14

بارد ؟ یسال باران م یدر بم در همه ماهها ایآ-15

گرم تر است ؟ چرا ؟ کی. کدام  دیکن سهیشهر بم را با همدان مقا یدما-16

؟ ستیسواحل جنوب چ یگرم و شرج هیناح یژگیو-17

بندر عباس از مناطق خشک کشور است ؟ ایآ-18

دارد ؟ یگرم یهوا رانیسواحل جنوب ا یشهرها ایآ-19

؟ میببر دیرا با یسفر به چابهار چه نوع لباس یبرا-20

؟ میببر دیرا با یسفر به همدان چه نوع لباس یبرا-21

الزم است ؟ یلیسفر به رامسر چه وسا یبرا-22

؟ دیدان یتهران چه م یدرباره نوع آب و هوا-23
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 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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