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 نام درس: مطالعات اجتماعی
    

   

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 

 ایران

   

 

  

     

 :نام ونام خانوادگی

      

 

 :مدت امتحان 
 

  
 

 

 :مربوطهمعلم  خانم بندری
 

 پایه: چهارم 
 

                  

                  

 ردیف زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد رقابت تا 

 

 .یدالف{درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را بنویس  

 درست.برای تهیه نقشه، از عکس هوایی استفده میکنند   --

 نادرست.شهرهای بزرگ شهرهایی هستند که جمعیت کمتر از یک میلیون را دارند--   

 نادرست.گیاهان در زندگی انسان نقش دارند فقط--   

 درست.نوع آب و هوا در همه جا یکسان نیست--   
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  .یدب{با توجه به عبارات کلمات مناسب را انتخاب کن  

 .،دامداری{استدامپروریشغل اصلی عشایر.....................}--   

 .ایران ساکن شدند و با آشوری ها همسایه بودند،پارس ها{در غرب مادها} ...................................

 .{در همه کشورهای اسالمی تعطیل می باشدعیدفطرروز......................}نوروز،--   

 .{پهناورترین جلگه ی ایران استخوزستان......................}مازندران،ی جلگهء--   
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 .ج{گزینه درست را انتخاب کن   

 .فرمانروایان برای برقراری نظم در سرزمین خود چه چیزی را بوجود آوردند--   

 تقسیم کار-4داد و ستد                    -3                  قانون-2خط                  -1    

 سنگ نوشته های گنج نامه به چه زبانی  نوشته نشده است؟--   

 بابلی-4                    پارسی میانه-3           ایالمی-2      پارسی باستان-1    

 ؟بعداز شکست مادها کدام حکومت به وجود امد--   

 اشکانیان-4             هخامنشیان-3ساسان              -2              سلوکیان-1    

 پربارش ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام ناحیه می باشد؟--   

 شرجی جنوب-4گرم و خشک                -3                  خزری-2ی        کوهستان-1    

 مهم ترین وسیله ی مطالعه در جغرافیا چیست؟--   

 کره جغرافیایی-4فیلم                           -3عکس                  -2              نقشه    1-
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 .مناسب بنویسد{در جاهای خالی کلمه   

 .در ناحیه معتدل خزری وجود دارد افرا.وراشجنگل.--   

 ..وسیله ی اصلی رفت و آمد ساکنان نواحی گرم و خشک بوده است شتردر گذشته.--   

 .گویند می هزینه به پولی که برای خرید کاالهای مورد نیاز خرج میکنند--   

 .وسیعی دارد دشت و جلگه های کشور ما--   
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 .ح{به سواالت زیر پاسخ کوتاه بده   

 5 قطب شمالترین نقطه روی کره زمین؟باال--   
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 سنگاولین ابزارهای انسان در گذشته چه بود؟--   

 تصویریپیش از خط میخی ایالمی ها از کدام خط استفاده میکردند؟ --   

 در کنار رودهای پر آباولین شهرها در چه مکانی بوجود آمدند؟--   

 

 

 .یدخ{اصطالحات زیر را تعریف کن  

 قسمتی از یک شهر یا روستا که گروهی از مردم در همسایگی همدیگر زند گی می کنند.= محله--   

 وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب را مشخص می کند.=قطب نما--   

 و ناحیه خاصی  زندگی می کند که به آن ناحیه زیستگاه می کویند. هرموجود زنده ای در یک مکان = :زیستگاه--   
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 .یدد{چهار مورد از ویژگی های تمدن هارا نام ببر  ج

 7 آثارهنری -و مقرراتقانون  –عقاید مذهبی  -دادو ستد -خط

 

 خوار و گوشت خوارگیاه  –دسته 2 ذ{جانوران به چند دسته تقسیم میشوند؟هر کدام را تعریف کنید؟   

 گیاه خوار : به جانورانی که فقط گیاه می خورند.   

 انی که فقط گوشت می خورندگوشت خوار = جانور
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 .ریدجهت های اصلی و فرعی را نام ببچهار

 مغرب  –مشرق  –جنوب  –شمال  -چهار جهت اصلی  

 غربیجنوب  –شرقی جنوب  –غربی شمال  –چهار جهت فرعی = شمال شرقی 
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 .یدمورد از ویژگی های مشترک ایران را بنویس ارژ{چه   

 قانون اساسیکتاب  –پرچم  –ملی سرود  –و زبان رسمی خط 
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 .یدز{هر یک از عبارت های زیر را به عبارت مناسب وصل کن   

 رشته کوه--                                           ین نقطه کوهربلندت هب--   

 دشت--به پستی و بلندی های زمین                                --   

 قله--به زمین های پایین کوه                                        --   

 ناهمواری--به زمین های صاف و هموار                                  --   

 کوهپایه--
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