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 تسوِ تعالی
  پایِ چْارم دتستاى اجتواعی درس ًَتت اٍل ًام ًٍام خاًَادگی : ....................................................................           آسهَى ارسضیاتی 

 هطخص کٌیذ.× الف(گشیٌِ صحیح را تا عالهت 
  (هزدم یک هحلِ در هسجذ تزای حل هطکالت خَد تا یک دیگز ................... هی کٌٌذ.1

 د(دعا                   ج(عثادت                                             ب(هطَرت                       الف(ّوکاری      

 هزکش استاى لزستاى؟ یز(کذام یک اس ضْز ّای س2

 د(خزم آتاد              ج(سًجاى                                                       ب(ساری                        الف(کزهاى       

 (پزستص گاُ هطَْر ایالهی چِ ًام داضت؟3

 د(لیذی            ج(چغاسًثیل                                           ب( هعثذ                             الف(تپِ سیلک      

 کذام هَرد اس اقَام آریایی ًثَدًذ؟(4

 د(پارت ّا                  ج(پارس ّا                                 ب(آضَری ّا                                 الف(هاد ّا      

 اًات تِ ....................... پٌاُ هی تزدًذ.(اًساى ّای گذضتِ تزای در اهاى هاًذى اس جولِ ی حی5َ

 د(خاًِ ّا                 ج(ضْز ّا                               ب(غار ّا                                     الف(جٌگل ّا         

 اى چِ کسی سکِ ّایی اس طال سدًذ؟(در سه6

 د(دیااکَ      ج(اضکاى                                                       ب(کَرٍش               داریَش                 الف(

 کٌیذ.ب(جا ّای خالی را تا عثارت هٌاسة کاهل 
 (ّز یک اس ها ساکي یک ........................... ّستین.7

 ( .............................. در پیذا کزدى هکاى ّا تِ ها کوک هی کٌذ.8

 (توذى هصز در کٌار رٍد ............................... تِ ٍجَد آهذ.9

 ُ سزسهیي ّایی کِ توذى داضتٌذ تِ عْذُ ی ............................. تَد.(ادار11

  هطخص کٌیذ.× ج(جوالت درست ٍ ًادرست را تا عالهت 

 (ضْز ، تشرگ تز ٍ پز جوعیت تز اس رٍستاست.11

  (توذى ایالم در کٌار سزسهیي تیي الٌْزیي پذیذ آهذ.12

 (هاد ّا در ّوسایگی آضَری ّا تَدًذ.13

 هعواری اصلی تخت جوطیذ را قَم آضَر  اًجام دادُ اًذ.(14

 د(تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ.

 (هفاّین سیز را تعزیف کٌیذ.15
 * استاى : 

 جْت ّای فزعی : *

 قطة جٌَب :* 
 * تاستاى ضٌاس :

 سِ ًوًَِ اس هطکالت سًذگی در ضْز ّای تشرگ را تٌَیسیذ.(16

 

 

 

 درستًا  درست
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 ًیذ()سِ هثال تش(هٌظَر اس اهکاًات عوَهی چیست؟17

 

 

 

 )سِ هَرد(جغزافی داى ّا در کارّای خَد اس چِ ٍسایلی استفادُ هی کٌٌذ؟(18

 

 

 

 اٍلیي ضْز ّا کجا ٍ چگًَِ تطکیل ضذًذ؟(19

 

 

 

 (یکی اس ٍظایف ضْزداری ّا را تٌَیسیذ.21

 

 

 

 موفق باشید
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 چگونه باید با همسایه ها رفتار کنیم ؟-1     

 آنان باخبر باشیم        ب(  به آنان کمک کنیم      ج( با آنان مهربان باشیم    د(همه موارد الف(از حال   

 :این حدیث از کدام بزرگان می باشد -2   

 باشید و باهمسایگان به نیکی رفتار کنید(( ))اگر می خواهی خدا و پیامبر از شما راضی باشد امانت دار و راستگو 

 ب(  امام حسن )ع(    ج( پیامبر اکرم )ص(    د( امام حسین )ع(  الف( امام علی )ع(     

 چه مکانی برای برگزاری جشن ها    دعا کردن و عزاذاری   مناسب است؟ -3   

 الف( بوستان    ب( کتابخانه     ج( مدرسه     د( مسجد      

 مردم از بوستان  چه استفاده هایی می کنند ؟ -4   

 ب( ورزش   ج(  بازی کردن     د( همه موارد الف( استراحت       

 پولی را که از راه کار کردن بدست می آوریم چه نام دارد؟- 5    

 الف( بودجه    ب( درآمد     ج( هزینه      د(پس انداز    

 وقتی یک کاالیی را می خواهیم  بخریم  باید به چه چیزآن توجه کنیم ؟ -6    

 ( رنگ    د( همه موارد الف( قیمت   ب( جنس   ج   

 عکس هوایی را با چه وسیله ای می گیریم؟   -7  

 الف( هواپیما     ب( ماشین      ج( بالگرد   د( هیچکدام   

 عکس هوایی را با چه وسیله ای می گیریم؟   -8  

 الف( هواپیما     ب( ماشین      ج( بالگرد   د( هیچکدام  

 

 نقشه در پیدا کردن  چه جا هایی به ما کمک می کند ؟ - 8  

 الف( مکان    ب( راه     ج( خشکی    د( همه موارد   

 

 عقربه ی مغناطیسی  آهن ربا چه جهتی را نشان می دهد؟  -9  

 الف( جنوب     ب( غرب        ج( شمال      د( شرق    

 

م دی ماه تحان اجتماعی چهارنام و نام خانوادگی :                                                        به نام خدا                                     ام

94 

 دبستان شرف الدینی                                                                نام پدر :   
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 دارد ؟ زمینی که ما در ان زندگی می کنیم  چه نام-11  

 الف( قطب شمال     ب( قطب جنوب     ج( کره زمین    د( هیچکدام   

 وسیله ای که باعث می شود که محیط زندگی و محیط های دیگر را بشناسیم چه نام  دارد ؟-11  

 الف( دانش تاریخ       ب( دانش جغرافیا     ج( عکس    د( فیلم    

 

 ی اینکه از حمله  حیوانات در امان باشند  به کجا پناه می بردند؟انسان ها در زمان های گذشته برا -12 

 الف( غارها      ب(جنگل ها      ج( باالی کوه    د( هیچکدام  

 اولین ابزار های انسان از چه جنسی بود ؟  -13 

 الف( سنگ     ب( چوب     ج( آهن      د( شیشه   

 

 تند ؟ روستائیان بیشتر مشغول چه کارهایی هس - 14 

 الف( دامپروری    ب(  باغداری     ج ( کشاورزی     د(  همه موارد  

 شغل بیشتر مردم شهر چیست ؟  -15 

 الف( کارمند    ب( دامپروری    ج( کشاورزی     د(  هیچکدام  

 

 است  ----------جمعیت شهرهای بزرگ بیش از  -16 

 میلیون 2د(     میلیون  3میلیون     ج( 1میلیون    ب ( 5الف(   

 

 می باشد  ---------مرکز خرم آباد  -17  

 الف( اهواز    ب( اراک       ج( لرستان      د( خرم آباد     

 

 قطب جنوب چیست؟  -18  

 الف( به باالترین نقطه زمین      ب( به پایین ترین نقطه زمین     ج( مشرق ترین کره زمین      د( هیچکدام  

 

 داده تا بتواند مشکالت راحل کند  --------و-------خداوند به انسان ها -19  

 

 الف( چشم و گوش    ب( قدرت بدنی و قدرت اختیار   ج( عقل و شعور      د( هیچکدام  

 

@ihamkelasi Hamkelasi.ir



 مکانی که اشیا و آ ثار تاریخی و باستانی  نگه داری می کنند چه نام  دارد ؟  -21 

 کتابخانه     ج( آزمایشگاه      د( هیچکدامالف ( موزه ها     ب(   

 

 آریایی ها به چند گروه تقسیم شدند ؟   -21 

  5د(      2ج(        3ب(      6الف(   

 

 بعد از حکومت مادها   چه دولتی به وجود آمد ؟-22  

 الف( هخامنشیان     ب( سلوکیان      ج(  اشکانیان     د ( ساسانیان   

 

 شهرها در چه مکان هایی به وجود آمدند ؟نخستین  -23  

 الف(  درکنار خشکی ها     ب( درکنار رود های پر آب   ج( درکنار خانه های روستایی   د( هیچکدام  

 

 پایتخت تمدن ایالم  کدام شهر  بوده است؟ -24 

 الف( شوش      ب( سومر         ج( سیلک          د( بابل  

 

 ن النهرین  چه نام  دارد ؟ دو  رود سرزمین بی-25  

 الف( رود هیرمند و رود کارون    ب( رود کارون و دجله     ج( رود فرات و دجله   د( رود فرات وکارون   

 

 ایالمی ها  از چه خط هایی  استفاده می کردند ؟  -26  

 الف( میخی    ب( تصویری     ج( معمولی    د( الف وب   

 

 آرامگاه کوروش  در کجا است؟  - 27 

 الف( پاسارگاد    ب( تهران    ج( لرستان      د( فارس   

 

 کارهای مهم داریوش چه بود ؟   - 28  

 الف ( ساختن راه ها   ب(  ساختن سکه های طال      ج( تشکیل دادن یک سپاه ده هزار نفره  د(همه موارد  

 

 است؟مجسمه مرد پارتی در چه شهری - 29 
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 الف ( تهران   ب( اهواز    ج(  فارس   د( خرم آباد   

 

 همسایه روم چه کشوری بود؟          –  31  

 الف( یونان      ب( ولز    ج( ایران    د( چین         

 

 

تهیه کنندگان: میثم دشوارگر وسجاد علیزاده
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