
 نام و نام خانوادگی:
........................... 

 به نام خدا

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامسر

 مهرگانپیش دبستان غیردولتی دبستان و 

0911-0011سال تحصیلی  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -1

 الف( ........................ پولی است که از راه کار کردن به دست می آید.

 ب( برای تهیه ی نقشه از ........................... استفاده می کنند.

 پ( اداره ی شهر را ........................ برعهده دارد.

 ت( مهم ترین وسیله مطالعه در جغرافیا ....................... است.

 ث( در گذشته اداره ی سرزمین ها به عهده ی ......................... بود.

 ج( مورخان در مطالعه ی خود از علم ......................... هم استفاده می کنند.
 

 درست و نادرست بودن هر جمله را مشخص کنید.                                        درست         نادرست -2

 الف( اختراع خط، در پیدایش تمدن ها و دوام آنها، نقش بسیار مهمی داشت.

 ب( جنوب شرقی بین جنوب و غرب قرار دارد.                                         

 پ( معموال اداره ها، بیمارستان ها را در اطراف شهر می سازند.                  

 ت( تمدن ایالم در کنار رود کارون قرار دارد.                                          
 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. -3
 

 الف( مردم برای چه کارهایی به بوستان می روند؟

 ب( عکس هوایی را چگونه می گیرند؟

 پ( بیشتر شهرنشین ها در چه جاهایی کار می کنند؟

 ت( تولیدات عشایر را نام ببرید.

 ث( استان های کناره ی دریای خزر را نام ببرید.

 ج( تمدن های بزرگ چگونه به وجود آمدند؟

 چ( منظور از سرزمین بین النهرین چیست؟

 ح( معموال اشیا و آثار تاریخی باستانی را در چه مکانی نگهداری می کنند؟

  مداد کاغذی
1311دی ماه    

 چهارم      پایه 

 تعلیمات اجتماعی



 

 پاسخ کامل بدهید. -4

 الف( منظور از محله چیست؟ افراد یک محله چگونه به یکدیگر کمک می کنند؟

 ب( جدول بودجه چیست؟

 پ( قطب نما را تعریف کنید و باالترین نقطه روی کره زمین را نام ببرید.

 ت( انسان ها در گذشته های دور چگونه کشاورزی را آموختند؟

 ث( در سرزمین ایالم، پرستش گاه چه مکانی بود؟

 ج( اولین شهرها در کجا و چگونه به وجود آمدند؟

 چ( کار باستان شناسان چگونه است؟

 موفق باشی نابغه


