
 الف( دختر عزیزم گزینه صحیح را انتخاب کن.

به قسمتی از شهر یا روستا که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند.................. می گویند.  -1  

 الف( منطقه                     ب( دهکده                       ج( محله                          د( شهرک

اداره ی روستا بر عهده ی .......................... آن روستا است. -2  

 الف( شورای اسالمی روستا                    ب( بخشداری                ج( شهرداری               د( روستایار

...... و کرج است.پرجمعیت ترین شهرهای ایران به ترتیب .................. ، مشهد ، ............... -3  

اهواز –تهران            د( تهران  –اصفهان           ج( اهواز  –اصفهان                  ب( تهران  –الف( شیراز   

به مقدار پولی که برای خرید کاالهای مورد نیازمان خرج می کنیم، چه می گوییم؟ -4  

ج( بودجه                         د( پس انداز                         الف( هزینه                                ب( درآمد   

اشیاء و آثار تاریخی را در ........................ نگه داری می کنند؟ -5  

اکز عمومیالف( موزه                                 ب( قصر                              ج( بوستان                      د( مر  

با پیدایش شهرهای بزرگ کم کم .............................. بوجود آمدند. -6  

 الف( خط                          ب( تمدن های بزرگ                  ج( قانون                         د( داد و ستد

.................. است.تیه ی هگمتانه از آثار باستانی دوره ی .................. -7  

 الف(  ایالمی ها                       ب( مادها                             ج( آشوریها                      د( پارس ها

تخت جمشید به فرمان کدام پادشاه ساخته شد؟ -8  

اریوش اول              د( آریو برزن الف( هخامنش                      ب( کوروش                         ج( د  

در یک خرید عاقالنه، به کدامیک از موارد زیر باید توجه کرد؟-9  

2و  1الف( قیمت کاال                 ب( مرغوب بودن جنس                 ج( مکان خرید                د( گزینه   

کدام گزینه زیر از وظایف شهرداری است؟ -10  

رسیدگی به امور مردم –زی ساختمانها الف( بازسا  

بازسازی ساختمان ها –ب( رسیدگی به شکایات مردم   

رسیدگی به شکایات مردم –ج( زیبا نگه داشتن شهر   

پاکیزیگی محیط –د( زیبا نگه داشتن شهر   

( وقتی مشغول تحقیق درباره ی شهر خود هستیم از دانش .................. استفاده می کنیم.11  

 الف( جغرافیا                         ب( تاریخ                      ج( زمین شناسی                     د( باستان شناسی



کم وسعت ترین ناحیه آب و هوایی ایران ............................... است. -12  

ب( ناحیه معتدل و مرطوب خزری    الف( ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستان                             

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

در تعیین آب و هوای یک منطقه کدام گزینه مورد توجه قرار می گیرد؟ -13  

2و  1ج( وسایل اندازه گیری                 د( گزینه ی  الف( دمای هوا                        ب( بارش                    

وسیله ی اندازه گیری میزان بارش ............................... است. -14  

 الف( نم سنج                      ب( رطوبت سنج                     ج( ظروف درجه بندی               د( دماسنج

نور در ناحیه گرم و خشک است؟محیط زیست کدام جا -15  

د( عقرب                            الف( فیل                            ب( گوزن                          ج( بز کوهی  

پهناورترین جلگه ی ایران .......................... نام دارد؟ -16  

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

به کوه هایی که مانند زنجیر به هم متصل هستند ........................ می گویند.-17  

 الف( کو.هپایه                    ب( جلگه                       ج( رشته کوه                      د( دامنه ی کوه

در کدام گزینه به ترتیب پیدایش درست است؟  -18  

شهر                 –تمدن  –روستا                                          ب( روستا  –تمدن  –الف( شهر   

شهر  -روستا  –( تمدن دتمدن                                              –شهر  –ج( روستا    

طبس، بندر عباس( به ترتیب ........................ چه آب و هوایی دارند؟سه شهر ) رشت،  -19  

گرم و خشک –معتدل  –گرم و خشک                              ب( کوهستانی   -گرم و شرجی  -الف( معتدل   

یگرم و شرج –گرم و خشک  –گرم و خشک شرجی              د( خزری  –گرم و خشک داخلی  –ج( خزری   

گنج نامه از آثار دوره ی .......................... است.  -20  

           الف( ایالمی ها                       ب( هخامنشیان                     ج( اشکانیان                      د( مادها  

                            

 


