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 ) کوه ودشت های زیبا ( 15پرسش و پاسخ درس 

1 
 ناهمواری یعنی چه؟  پرسش : 

 بلندی های زمین ، ناهمواری می گویند. به پستی و  پاسخ : 

2 
 رشته کوه چیست؟پرسش : 

 به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگرمّتصل باشند رشته کوه می گوییم. پاسخ : 

3 
ه چیست؟پرسش : 

ّ
 قل

ه می گوییم. پاسخ : 
ّ
 به باالترین جای کوه ، قل

4 
  کوهپایه چیست؟پرسش : 

 کوه کوهپایه می گویند. به  زمین های پایین : پاسخ 

5 
ه ی ایران و رشته کوه البرز چه نام دارد؟ پرسش : 

ّ
 بلندترین قل

ه ی دماوندپاسخ : 
ّ
 قل

6 
 دشت چیست؟  پرسش : 

 به زمین های صاف و همواِر وسیع دشت می گویند.  پاسخ : 

7 
 خیزهستند؟چرا؟ آیا همه ی زمین های هموار)یعنی دشت ها وجلگه ها( حاصل پرسش : 

 خاک بعضی از دشت ها وجلگه ها شوربوده و برای کشاورزی مناسب نیستند. ، خیر: پاسخ 

8 
 جویبارچگونه پدید می آید؟پرسش : 

درکوهستان برف زیاد می بارد،با گرم شدن هوا برف کوه ها به تدریج ذوب می شود وازجاری شدن آب آن ها پاسخ : 

 پدیدمی آید.در روی زمین جویبار 

9 
 رودچگونه تشکیل می شود؟ پرسش :  

 .ازبه هم پیوستن جویبارها رود تشکیل می شود پاسخ : 

10 
 آبرفت چیست؟ پرسش : 

 به شن وماسه و ِگل و الیی که رودها همراه خود می برند آبرفت می گویند. پاسخ :  

11 
   جلگه چیست؟پرسش : 

َروندآبرفت فراوانی راکه با خودآورده اند درنزدیکی دریا ته نشین می کنند ، این آبرفت وقتی رودها به طرف دریا می پاسخ :  

 ها روی هم انباشته شده و پس از گذشِت سال ها ، زمین های حاصل خیزی پدید می آورند که جلگه نامیده می شود.



 

 

 

12 
 دامنه ی کوه چیست؟ پرسش : 

 کوه می گویند. به سرازیری هاس تند کوه دامنه ی پاسخ : 

13 
 رنگ قهوه ای درنقشه نشانه ی چیست؟ پرسش : 

 نشانه ی کوه ها پاسخ : 

14 
 رنگ زرد درنقشه نشانه ی چیست؟ پرسش : 

 نشانه ی دشت ها وبیابان ها پاسخ : 

15 
 رنگ سبز درنقشه نشانه ی چیست؟ پرسش : 

 ودریاها نشانه ی زمین های َپست وحاصل خیز کنار رودها پاسخ : 

16 
 دو رشته کوه مهّم ایران کدام ها هستند؟ پرسش : 

 رشته کوه زاگرس ، رشته  کوه البرزپاسخ : 

17 
   رشته کوه البرزدرکجای البرز درکجای ایران قراردارد؟پرسش : 

 درشمال ایران  پاسخ : 

18 
 رشته کوه البرزدرکدام جهت کشیده شده است؟پرسش : 

 ایران به شمال شرق ایرانازشمال غرب پاسخ : 

19 
 رشته کوه زاگرس درکجای ایران قراردارد؟ پرسش :

 درغرب وجنوب غرب ایرانپاسخ : 

20 
 رشته کوه زاگرس ازکدام جهت به کدام جهت کشیده شده است؟پرسش : 

 ازشمال غرب ایران به جنوب غرب ایرانپاسخ : 

21 
 ایران چه نام دارند؟وسیع ترین دشت ها وبیابان های پرسش : 

 دشت کویر، دشت لوت پاسخ : 

22 
 پهناورترین جلگه ی ایران چه نام دارد؟ پرسش : 

 جلگه ی خوزستان پاسخ : 

23 
 بلندترین کوه های رشته کوه زاگرس چه نام دارد؟پرسش : 

        زردکوه ، ِدنا پاسخ :

24 
 چهارکوه بلند رشته کوه البرزکدامند؟ پرسش : 

م ، سهندپاسخ : 
َ
 دماوند ، سبالن ، َعل

25 
 چندجلگه ی ایران رانام ببرید.پرسش : 

 جلگه ی خوزستان ، جلگه ی گرگان ، جلگه ی گیالن ، جلگه ی مازندران پاسخ : 

26 
 کدام رشته کوه درشرق ایران قراردارد؟ پرسش : 

 رشته کوه سلیمانپاسخ : 

 کوه تفتان پاسخ :   ببرید.یک کوه درجنوب شرق ایران نام پرسش :  27
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28 
 ارتفاع کوه دماوندچه قدراست؟پرسش : 

 متر   5610پاسخ : 

29 

 به چه زمین هایی َپست می گویند؟پرسش : 

به زمین هایی که ارتفاع کمی ازسطح آب های آزاد جهان یعنی اقیانوس ها )ونه دریاها ودریاچه ها(باشد پاسخ : 

 زمین های پست گفته می شود.

30 
 سرزمین ایران ازنظرجغرافیایی چگونه مکانی است؟پرسش : 

 ایران ، سرزمینی زیبا ، با آب وهوایی متنّوع ، کوه های بلند ، دشت های وسیع وجلگه های سرسبزاست.پاسخ : 

31 

 شباهت وتفاوت دشت وجلگه چیست؟ پرسش : 

دشت ها بین کوه ها پاسخ : 
ً
محاصره شده اند ، اّما یک طرف جلگه ها کوه وطرف هردو سرزمین هموارند. معموال

 دیگرآن ها دریاست. 
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