
tg://join?invite=AAAAAEOjQD4249kiTh6Cig


نامنیکدبستان غیردولتی هوشمند   
 
 
 
 
 
 
 
 

 های زیبا )مطالعات(ها و دشتدرس پانزدهم: کوه            نام و نام خانوادگی:

  1396/--/--تاریخ:   خانم خزائی آموزگار:   چهارمی: پایه

 تاری

 

 .  گویندمی ناهمواری، زمین هایبلندی و پستی به ؟ناهمواری چیست -1

 گویند.اند، رشته کوه میدیگر متّصل شدههایی که مانند زنجیر به یکبه کوه ؟چیست رشته کوه -2

 ی آن است. باالترین جای کوه قلّه ؟قلّه چیست -3

 دماوند ؟ی ایران چه نام داردبلندترین قلّه -4

 متر 5610 ؟ی دماوند چقدر استارتفاع قلّه -5

 گویند.های پایین کوه، کوهپایه میبه زمین ؟کوهپایه چیست -6

 گویند.های صاف و هوار دشت میبه زمین ؟دشت چیست -7

ها حاصلخیزند و کشاورزی در آنها رونق دارد، امّا خاک بعضی بعضی از دشت ؟ها چگونه جایی هستنددشت -8

 ها شور است و برای کشاورزی مناسب نیست.دشت

ب ها آبارد. با گرم شدن هوا، به تدریج برف کوهدر کوهستان برف فراوان می ؟آیدجویبار چگونه پدید می -9

 آید.ید میشود و از جاری شدن آب بر روی زمین، جویبار پدمی

ها، رود تشکیل شوند و از به هم پیوستن آنها سرازیر میجویبارها از کوه ؟شودرود چگونه تشکیل می -10

 شود.می

 گویند.برند، آبرفت میبه شن و ماسه و گل و الیی که رودها به همراه می ؟آبرفت چیست -11

اند، در فراوانی را که با خود آورده روند، آبرفتمیوقتی رودها به طرف دریا  ؟آیدجلگه چگونه به وجود می -12

های زیاد، جلگه را به وجود شوند و پس از سالها روی هم انباشته میکنند. این آبرفتنشین مینزدیکی دریا ته

 آورند.می



نامنیکدبستان غیردولتی هوشمند   
 
 
 
 
 
 
 
 

 های زیبا )مطالعات(ها و دشتدرس پانزدهم: کوه            نام و نام خانوادگی:

  1396/--/--تاریخ:   خانم خزائی آموزگار:   چهارمی: پایه

 تاری

 

 تر است یاهای کشاورزی مناسبو فعّالیت و جادّه ساختن راه ،سازیهای پست برای خانهسرزمین -13

تری تری برای زندگی، خاک مناسب، زیرا آب و هوای مناسبهای پستسرزمین ؟های بلند)مرتفع(سرزمین

 تر است. های پست راحتدر سرزمینها ها برای ساخت جادّهبرای کشاورزی و کندن زمین

 رشته کوه ؟ی چیستی در نقشه نشانهارنگ قهوه -14

 جلگه ؟ی چیسترنگ سبز نشانه -15

 دشت ؟ی چیستزرد نشانه رنگ -16

 رشته کوه زاگرس –رشته کوه البرز  .دو رشته کوه مهم در کشورمان را نام ببرید -17

 شمال کشور ؟رشته کوه البرز در کجای کشورمان واقع شده است -18

 غرب و جنوب غربی کشور ؟رشته کوه زاگرس در کجای کشورمان واقع شده است -19

 زردکوه –دنا  ؟نام ببرید ی بلند زاگرس رادو قلّه -20

 دشت لوت –دشت کویر  ؟های  وسیع ایران را نام ببریددشت -21

، ی مغانی گیالن، جلگهی مازندران، جلگهی گرگان، جلگهجلگه ؟های مهم کشورمان را نام ببریدجلگه -22

 ی خلیج فارسی کنارهی خوزستان و جلگهجلگه

 ی خوزستانجلگه ؟ی ایران کدام استجلگهخیزترین پهناورترین و حاصل -23

 

 


