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 آن توجه کنیم.  -------------برای خواندن نقشه باید به 

 بود. -----------اولین حیوان اهلی وبود. -----------مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن 

 برای خانه سازی استفاده می کردند . ------------و -----------انسان ها از 

 برطرف می کردند. -------------------در زمان های قدیم انسانها نیازهای خود را از راه 

 را بوجود آوردند. ----------فرمان روایان برای برقراری نظم واداره بهتر شهرها 

  
 کی از راه های شناخت محیط زندگی خود ومحیط های دیگر مطالعه ی چه دانشی است؟ی-

 علوم د(                      جغرافیاج(                       اجتماعی ب(                      تاریخالف( 

 مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟-

  نداشتن خانه  د(            نداشتن ابزار ج(          فراهم کردن غذا ب (                              اهلی نبودن حیوانات  الف( 

 شغل بیشتر روستائیان چیست؟-



 

 کشاورزی وباغداری د(                        دام پروری ج(                           کارصنعتی   ب(           کاردستی الف( 

 در شهرها معموالً اداره های مهم ، فروشگاه ها وبیمارستان ها در کجا قرار دارند؟ -

 اول شهر د(                            بیرون شهرج(                         اطراف شهر ب(                        ز شهرمرکالف( 

 ؟به کسانی که تاریخ گذشته ی انسان ها را مطالعه می کند چه می گویند -

 راهنمای موزهد(                              جهانگردج(                   مورخب(              جغرافیدانالف( 

 کدام یک از وسائل یاد گیری جغرافیا نــمـی با شد؟ -

 ه              د( دور بینالف( عـکس              ب( کره جغرافیا             ج( نقش

 مهمترین قسمت یک نقشه کدام قسمت آن است؟ -

 الف( جـهـت ها          ب( راهنـمای نقشه           ج( رنگ نقشه       د( بزرگی وکوچکی نقشه

 رنـگ آبـی روی کره جغرافیا نشانه چیست ؟ -

 اقیانوس ها    د( هـمه موارد الف( آب های رودخانه      ب( آب دریا ها              ج( آب

 شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد چیست؟  -

 الف( نقشه                 ب( کره جغرافیا                   ج( عـکـس            د( اسال ید 

 باالی هـر نقشه یا صفحه کتاب کدام جهت اصلی قرار دارد؟ -

 مال                    ج( مغرب                  د( مـشـرقالف( جنوب              ب( ش

 بین شمال ومغرب کدام جهت فرعی قرار دارد ؟ -

 الف( شمال شرقی        ب( جنوب غربی              ج( شمال غربی            د( جنوب شرقی 

 قبله ما مسلمانان در کدام جهت قرار دارد ؟ -

 ب( جنوب غربی            ج( مغرب                 د( شمال غربی  الف( جنوب شرقی         
 

                    

      

 نیازبه تالش بیشتر                    قابل قبول                         خوب                      خیلی خوب         
 


