
  )به نام خداي جهان آفرين( 

 ( دي ماه)آزمون مداد کاغذي تعلیمات اجتماعی 

                         شهید موذنی زوارهدبستان                                     نام و نام خانوادگی:

 01/69/     تاريخ:    فیقی          توابوالفضل آموزگار :                           69-69سال تحصیلی                  چهارمپايه: 

 الف(پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

  ؟در بیش تر محلّه ها مردم براي استراحت و ورزش به کجا می روند-0

 پايگاه بسیجد(                 باغج(                     بوستانب(                مسجدالف(

 ؟ه عهده ي کیستاداره هر روستا ب-2

 استاندارد(             شوراي اسالمیج(                  شهربانب(  شهرداريالف(

چه می  ، تحقیق می کند و می نويسند،چه در گذشته اتَفاق افتاده استآن  انسان ها وزندگی درباره ي به کسی که -3

 ؟گويند

 روزنامه نگارد(                      مورّخج(         جغرافی دانب(            باستان شناسالف(

 ؟کدام جهت فرعی قرار دارد جنوببین مغرب و -4

 جنوب شرقید(              شمال شرقیج(           جنوب غربیب(  شمال غربیالف(

 ؟کدام مورد از زمینه ي فراهم شده براي اختراع خط بود-9

 همه ي مواردد(             نوشتن قراردادهاج(                اطّالعات نگه داشتنب(  رونق داد و ستدالف(

 ؟چه نام داشت مادها پايتخت-9

 پاسارگاردد(                 تخت جمشیدج(                     هگمتانهب(  ايالمالف(

 ؟انسان ها با ياد گرفتن کدام مورد،توانستند در يك جا ساکن شوند-7

 خانه سازيد(                 دامپروريج(                    کشاورزيب(                         ختن ابزارساالف(

 کامل کنید.ب(جمالت را با کلمه ي صحیح 

 يكی از محل هاي اجتماع مردم در محلَه ،..................................... است.-0

 استفاده می کنند...................... .......براي تهیه نقشه از -2

 نقاشی هاي روي ديوار غارهاي قديمی ،نشان دهنده ي  ............................ است. -3

 ،..................................... نام دارد.وسیله اي که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد -4

 نگه داري می کنند................................... و باستانی را در معموال اشیاء و آثار تاريخی -9

 . را وضع کردند .............................................. فرمان روايان براي برقراري نظم در سرزمین خود  -9

 اکیزگی آن است.زيبا نگه داشتن شهر و حفظ پ.................................  يكی از وظايف  -7

 مشخص کنید. صحیح يا غلط بودن جمالت زير را با  ج(



 غلط     صحیح                        .امام جماعت جلوتر از همه در محراب می ايستد-0

 غلط     صحیح                         پرجمعیت ترين شهر ايران اصفهان است.-2

 غلط     صحیح ی خود و ديگران مطالعه دانش تاريخ است.      يكی از راه هاي شناخت محیط زندگ-3

ختان،ريشه و برگ گیاهان و تخم پرندگان بدست می آورند. انسان ها در گذشته غذاي خود را از میوه ي در-4

 غلط صحیح

 د (به سواالت زير پاسخ کوتاه دهید.

 :درآمدالف(

 :کره زمینب( 

 هید.د (به سواالت زير پاسخ کامل د

 مورد( 4با گردش در يك محلَه چه چیزهايی را می توان مشاهده کرد؟)-0

 

 

 چرا بیش تر مردم روستا يك ديگر را می شناسند؟ -2

 

 

 تفاوت شهر و روستا را بنويسید؟ دو-3

 

 

 ؟، نام ببريدچهار مورد از وسايلی که جغرافی دان ها استفاده می کنند -4

 

 

 ه وجود آمدند؟اولین روستا ها چگونه ب -9

 

 

 در دوره ي شكار وظیفه ي زنان و مردان چه بود؟ -9

 

 

 مورد(4تمدن ها چه ويژگی هايی داشتند؟) -7

 

 



 

 نام ببريد؟ آمدند،ايران  سه گروه آريايی ها را که به -8

 

 پرستش گاه مشهورو عظیم تمدن ايالم چه نام دارد و باقی مانده ي آن در نزديكی کدام شهر است؟  -6

 

 

 جدول توصیف عملكرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ازخورد توصیفی معلم:ب

 

 خود سنجی 

 براي يادگیري چه چیز هايی بايد بیشتر تالش کنم ؟ .0

 چیزهاي بیشتر يادبگیرم چه کار هايی بايد انجام دهم؟براي اينكه  .2

 از اين آزمون ونوشته هاي خودم چه چیز هاي جديدي آموختم؟ .3

 

 بازخورد والدين:

 توفیقی                        ق باشی دسته گلهمیشه موف                                                                         

 تالشنیازبه  قابل قبول خوب خیلی خوب مالک ها 

     را می داند . ويژگی هاي محله و مسجد و کارکرد هاي آن 

     را می داند . انواع زندگی در نواحی مختلف ايران

     از کار جغرافی دانان و وسايل کار آنها آشنايی دارد .

     از تمدن ها ي قديمی ايران شناخت خوبی دارد.

     چگونگی تغییرات زندگی بشر در طول تاريخ را تشخیص می دهد.


