
به نام خدا

   امتحان اجتماعی

نام ونام خانوادگی : 

؟ به پستی و بلندی های زمین ، چه می گویند -1

 

به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر وصل هستند ، چه  -2

 می گویند ؟

باالترین جای کوه چه نام دارد ؟ -3

بلندترین قله ی ایران چه نام دارد ؟ -4

همواره چه می گویند ؟ به زمین های صاف و -5

از جاری شدن آب روی زمین چه چیزی پدید می آید ؟ -6

از پیوستن جویبار ها به یکدیگر چه چیزی تشکیل می شود؟ -7  

رود ها همراه خود می برند، چه  والیی که لگبه شن و ماسه و  -8

 می گوییم؟

آبرفت ها وقتی درکنار دریا روی هم انباشته مشوند چه چیزی را -9

 به وجود می آورند؟

ران چند متر ارتفاع دارد؟)               ( متریبلند ترین قله ی ا -10



دو شهر از ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری را بنویسید. -11  

دو شهر از ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی را بنویسید.-12  

دو شهر ناحیه گرم و خشک داخلی را بنویسید. -13  

از ناحیه گرم وشرجی سواحل جنوب را بنویسید .دو شهر  -14  

کدام ناحیه در کنار دریای خزر واقع شده است؟ -15

وسعت کدام ناحیه بسیار کم است؟ -16

کوه های بلند و دامنه های البرز و زاگرس در کدام ناحیه قرار  -17

 دارند؟

در کدام ناحیه دمای هوا به زیر صفر درجه می رسد؟ -18  

سردترین ماه سال ،در شهر همدان چه نام دارد؟ یکی از -19  

در کدام ناحیه زمستان های سرد و تابستان های گرم وجود  -20

 دارد؟
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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