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  .درست را انتخاب کنیدگزینه  1

ی نقشه از چه چیزی استفاده می کنند؟برای تهیّه

 فیلم د(                             عکس هواییج(                           نقّاشی منطقهب(                            کتابالف( 


. وجود دارد؟ در کنار هر نقشه یک، ...............

جدولد(                                       نمودارج(                               راهنماب(                                 عکسالف( 

کار بیشتر روستاییان چیست؟

 کشاورزی و باغداریب(                                                               و باغداری دامپروریالف( 

 دامپروری و تولید صنایع دستی                          د(                                                   کشاورزی و تولید صنایع دستیج( 

 کدام یک از تولیدات عشایر نیست؟

 د( گلیم و جاجیم                  ج( لبنیّات                         ب( میوه                                  الف( گوشت             


. هستند؟ شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیّت دارند، ...............

 د( بخش      ج( شهرستان                      ب( شهرهای بزرگ                     الف( مرکز استان               

 با کلمات مناسب پر کنید.جاهای خالی را  2

             می گیرند.   از                                     عکس هوایی را با

                          .در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند

ی                      بر عهده ی هر شهراست و اداره  ی                          و                        ی روستا بر عهدهاداره

  باشد.می 

 کوچ می کنند.                          عشایر برای

   است.                       پر جمعیّت ترین شهر ایران
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 پاسخ کامل دهید. 3

راهنمای نقشه، چه چیزهایی را مشخص می کند؟

چرا بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند؟

 

استان چیست؟

وظایف شهرداری چیست؟

  

  پـــــــــیروز باشید 

 
 : انتظارات آموزشی )ارزیابی آموزگار(

 

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 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

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

