
 

 

 

 

 

 

 .گسینه درست را با عالمت تیک مشخص کنیذ-1   

 ؟ ٍرزش ٍ تفریح در وذام یه از هىاى ّای عوَهی ترگسار هی ضَد(الف

 هجتوع فرٌّگی ٍ ٌّری (4هذرسِ     (3پارن           (2هسجذ   ( ؤ

 

 ؟ ادارُ ضْر ترعْذ چِ وسی است)ب

 تخطذار (4  ضْردار (3ضَرا   (2دّیار  (1

 

؟ وذام رضتِ وَُ در ضرق لرار دارد(ج

 سلیواى (4دًا    (3زاگرس  (2الثرز  (1

 

 ّخاهٌطیاى چٌذ سال تر ایراى حىَهت وردًذ؟ (د

1 )502                             2  )100                                         3 )150                            4)200 

 

 .درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنیذ- 2

 . استاى دارد28وطَر ایراى (الف

 .سال ایراًی ازرٍزاٍل فرٍردیي آغاز هی ضَدٍدرآخریي رٍز اسفٌذتِ پایاى هی رسذ(ب

 .وتاب همذس زرتطتیاى اًجیل است(     ج

 . تَد چَباٍلیي اتسارّای اًساى تیطتر(د

. تصویر رو به رو چه چیسی را نشان می دهذ- 4

 

 

 

 .زیستگاُ هَش داًِ ی تلَط را هی خَرد ٍجغذ هَش راهی خَرد ایي  در(الف

   حال اگردرایي ًاحیِ گیاُ تلَط ازتیي ترٍد چِ اتفالی هی افتذ؟

اداره ی آموزش و پرورش شهرستان دلفان 

  02/1401/.24.تاریخ             امتحان  نوبت دوم مطالعات اجتماعی    : نام و نام خانوادگی

دبستان دخترانه ی کیانوش      :      پایه چهارم     مذرسه
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 در تصاویر رو به رو مکان خواسته شذه را روی شکل نشان دهیذ؟-5

 
  

جْت ّای اصلی ٍ فرعی 

 جغرافیایی

 لطة ضوال،لطة جٌَب للِ

 

 .در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسیذ- 6

 هی گَیٌذ..................... یذ پَلی وِ از راُ واروردى تِ دست هی آ(الف

 است...................... د ٍسیلِ ای وِ جْت لطة ضوال ٍجٌَب زهیي را ًطاى هی دُ(ب

 ٍدرآى گیاّاًی هی رٍیٌذوِ درهماتل ون آتی هماٍم ّستٌذ .................... هٌاطك گرم ٍ خطه ٍضص گیاّیج(ج

  هی گَیٌذ...................یی وِ رٍدّا ّوراُ خَد هی ترًذالتِ ضي ٍهاسِ ٍگل ٍ(د

 

 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ-7

 اضیاء ٍآثارتاریخی راوجاًگِ داری هی وٌٌذ؟ال هعوَ(الف

 اٍلیي گرٍُ ازآریایی ّا وِ پس ازٍرٍدتِ ایراى حىَهت تطىیل دادًذچِ ًام دارًذ؟(ب

 تخت جوطیذتِ فرهاى چِ وسی ساختِ ضذ؟(ج
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 به سواالت زیر با دقت پاسخ دهیذ- 8

 ؟ چِ وارّایی اًجام ٍچِ هراسواتی ترگسارهی ضَدال درهسجذهعوَ(الف

 

؟ ی اصلی دیي زرتطت را ًام تثریذ سِ پایِ) ب

 

 

 

 

 ؟جلگِ چگًَِ تِ ٍجَد هیأیذ(ج

 

. ًام ًاحیِ آب ٍ َّایی ّر تصَیر را تٌَیسیذ(ر

 

 

 

 

     
 

 رٍزجوعِ هخصَظ چِ وارّایی ّست؟)ُ

 

 ت ًَرٍزی هردم چِ وارّایی اًجام هی دٌّذ؟الچرا عیذًَرٍزتعطیل است؟درتعطی(ی
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  به نام خدا

  دبستانسارا معصوم زاده، پاسخ تشريحي مطالعات اجتماعي چهارم 

 ها، بوستان برخي از. مردم براي استراحت و ورزش به بوستان يا فضاي سبز مي روند: »2«گزينه : پاسخ )الف -1
  ) كتاب درسي 6اينجا محله ماست، صفحه ( .هم دارند كودكان مخصوص ورزش و بازي وسايل

  ) كتاب درسي 21زندگي در شهر و روستا، صفحه . (اداره شهر را شهرداري به عهده دارد: »3«گزينه : پاسخ )ب

  . رشته كوه سليمان در شرق قرار دارد: »4«گزينه : پاسخ ):ج

 جنوب و مغرب در زاگرس كوه رشته. است شده كشيده ايران شمال در است كه بلندي بسيار كوه رشته البرز: مهم
  ) كتاب درسي 70كوه ها و دشت هاي زيبا، صفحه . (دنا در قسمت داخلي ايران است .دارد قرار ايران غربي

   .كردند حكومت ايران بر سال دويست از بيش هخامنشيان: »4«گزينه : پاسخ )د

  ) كتاب درسي 56، صفحه 2سفري به تخت جمشيد (

  ) 23ر و روستا، صفحه زندگي در شه) (استان دارد 31ايران (نادرست  )الف -2

  . آغاز مي شود) نوروز(فروردين  اول روز از) هجري شمسي(ايراني  سال(درست  )ب

  ) كتاب درسي 92نشانه هاي ملي ما، صفحه (

  ) كتاب درسي 62سفري به شهر باستاني كرمانشاه، صفحه ) (.دارد نام اوستا زرتشتيان مقدس كتاب(نادرست  )ج

  نخستين روستاها چگونهه به وجود آمدند؟) .بودند سنگي بيشتر انسان، ايابزاره اولين(نادرست  )د

  ) كتاب درسي 33صفحه  (

 در كه جانوراني و گياهان. دارد نام موجود آن زيستگاه كه كند مي زندگي خاصي ي ناحيه در اي زنده موجود هر -4
 خود غذاي مثل بلوط گياهان .اند وابسته يكديگر به خود زندگي يه ادام براي كنند، مي زندگي مشترك زيستگاه يك
 مي اني مانند بلوط راگياه مثل موش جانوران از برخي. كنند مي درست هوا و آب خاك، خورشيد، نور از استفاده با را

 آنها به كه خورند مي را مانند موش ديگر جانورانمثل جغد  آنها از برخي. گوييم مي خوار گياه آنها به كه خورند
  ) كتاب درسي 84از محيط زيست مراقبت كنيم، صفحه ( .گوييم مي خوار گوشت

 يك موجود به زيستگاه، يك در اگر اند، وابسته يكديگر به خود زندگي ي ادامه براي جانداران كه آنجايي از )الف
براي مثال اگر گياه بلوط از بين برود، موش كه از  .بينند مي آسيب هم ديگر جانوران و گياهان برسد، آسيب زنده

در نتيجه، جانوراني مثل جغد كه از آن موش تغذيه مي . آن تغذيه مي كند، ممكن است با كمبود غذا رو به رو شود
  )درسي كتاب 85 صفحه كنيم، مراقبت زيست محيط از(. كحنند نيز براي تامين غذاي خود دچار مشكل مي شوند
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جنوب غربي، مغرب، شمال غربي، ): از جنوب در جهت عقربه هاي ساعت(جهت هاي اصلي و فرعي جغرافيايي  -5
  ) كتاب درسي 27جهت هاي جغرافيايي، صفحه (شمال، شمال شرقي، مشرق، جنوب شرقي 

  ) كتاب درسي 67كوه ها و دشت هاي زيبا، صفحه ( .است آن ي قلّه كوه، جاي باالترين: قله

 قطب كه روبه روي زمين ي نقطه ترين پايين باالترين نقطه روي كره قطب شمال است و به: قطب جنوبقطب شمال، 
  ) كتاب درسي 25جهت هاي جغرافيايي، صفحه ( .گويند مي جنوب قطب دارد، قرار شمال

  ) كتاب درسي 10خريد و فروش در محله، صفحه (درآمد  )الف -6

  ) كتاب درسي 26 جهت هاي جغرافيايي، صفحه(قطب نما  )ب

  ) كتاب درسي 80پوشش گياهي و زندگي جانوري در ايران، صفحه (فقير است  )ج

  ) كتاب درسي 68كوه ها و دشت هاي زيبا، صفحه (آبرفت  )د

  ) كتاب درسي 42مورخان چگونه گذشته را مطالعه مي كنند؟، صفحه (موزه ها  )الف -7

  ) كتاب درسي 47سفري به شهر باستاني همدان، صفحه (مادها  )ب

  ) كتاب درسي 52، صفحه 1سفري به تخت جمشيد ( داريوش اول  )ج

آشنا  يكديگر با خدا عبادت بر عالوه مسجد در مردم .است مسجد محلّه، در مردم اجتماع هاي محل از يكي )الف -8
 همچنين مسجد .كنند مي مشورت يكديگر با خود مشكالت محلّه ي لّح براي و گيرند مي خبر هم حال از شوند، مي

اينجا محله ي ماست، ( .است مذهبي عيدهاي به مربوط هاي جشن و دعا، عزاداري چون مراسمي برگزاري محلّ
  ) كتاب درسي 6صفحه 

  ) كتاب درسي 62سفري به شهر باستاني كرمانشاه، صفحه (كردار نيك  و نيك گفتار نيك، پندار )ب

. كنند مي ته نشين دريا نزديكي در اند، آورده خود با كه را فراواني آبرفت روند، مي دريا طرف به رودها وقتي )ج
كوه ها و دشت هاي زيبا، ( .آورند مي وجود به را جلگه ها سال از پس و شوند مي انباشته روي هم ها اين آبرفت

  ) كتاب درسي 68صفحه 

  ناحيه معتدل و مرطوب خزري -1)ر

  ناحيه گرم و خشك - 2

  ناحيه گرم و شرجي جنوب - 3

  ) كتاب درسي 83ايران، صفحه  در جانوري زندگي و گياهي پوشش(
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 در. كنند مي بيماران عيادت از و زنند مي سر خود دوستان و به خويشان روند، مي جمعه نماز به مردم روز، اين در  )ه
 دسته هم گاهي. شوند مي ها جمع مادربزرگ و ها پدربزرگ ي خانه در و مادرهايشان پدر با ها بچه جمعه روزهاي
 مي تفريح و استراحت به هم كنار را در هايي ساعت و روند مي شهر از بيرون هاي يا گردشگاه ها بوستان به جمعي

  ) كتاب درسي 92تقويم، صفحه ( .گذرانند

 اين روزها در سال هر مردم دليل، همين به. است افتاده مهمي هاي اتّفاق روزهايي چنين در گذشته هاي زمان در )ي
 عيد. نوروز به مناسبت ملي تعطيل است .آورند مي ياد به را مهم هاي اتّفاق آن و كنند مي برگزار خاصي مراسم
 بازديد و و ديد. گيرند مي جشن و كنند برگزار مي خاصي مراسم روز اين در مردم ايران. است نو سال آغاز نوروز
  ) كتاب درسي 96و  95روزهاي مهم، صفحه ( .است نوروز مراسم از گرفتن عيدي
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