
 به نام خدا

 شهرستان گلوگاه دبستان : دخترانه گل یاسسه ماهه اول )دی ماه(                                                                        ارزشیابی 

 مطالعات پایه چهارم                                                                                                                                    27/10/1400تاریخ : 

                                          نام و نام خانوادگی :                                                                   

 بارم دخترای گلم به سؤاالت زیر پاسخ دهید. ردیف

 . کنید تعریف را محله 1

 

 
 

 . بنویسید را ها همسایه مورد در( ص) پیامبر حدیث 2

 

 
 

 . ببرید نام را بودجه جدول عناصر 3

 

 
 

  شود؟ می هایی استفاده چه نقشه از 4

 

 
 

 . ببرید نام را دسته هر اند؟ دسته چند جغرافیایی های جهت 5

 

 
 

 . بنویسید را حیوان و انسان میان های تفاوت از یکی 6

 

 
 

 . بنویسید را کردند کشف اه انسان در که ابزاری اولین 7

 
 

 . بنویسید را بود شوش شهر نزدیکی در که ها ایالمی پرستشگاه نام 8

 
 

 . کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای 9

 جنوب قطب زمین کره..............................   به و گویند می شمال قطب زمین کره..............................  به( الف

 . گویند¬می

 



 . است..............................   جغرافیا مطالعه وسیله مهمترین( ب

 . کردند آغاز را..............................   زندگی تدریج به ها انسان کشاورزی شروع با( پ

 . بود..............................   مبادله صورت به ستد و داد گذشته های زمان در( ت

 .بود..............................   ی عهده به سرزمینها اداره( ث

 باشید موید و موفق 

 تات خانم آموزگار
 

 



 خدابه نام 

  27/10/1400سه ماهه اول )دی ماه(    تاریخ :  چهارمپایه  مطالعات درس  پاسخنامه

 دبستان : دخترانه گل یاس

 شرح پاسخنامه

 .کنند می زندگی یکدیگر همسایگی در مردم از گروهی آن در که است روستا یا شهر یک از قسمتی

 نیکی به خود همسایگان با و باشید راستگو و دار¬امانت باشد داشته دوست را شما( ص) پیامبر و خدا خواهید می اگر

 .کنید رفتار

 انداز پس - هزینه - درآمد

 چه از -3 ، چگونه -2  کجاست؟ نظر مورد محل -1. کنند می کمک ما به مختلف های مکان کردن پیدا در ها نقشه

 .برویم محل آن به توانیم می راهی

  ؛دسته 2

  (غرب ،شرق ،جنوب ،شمال) اصلی دسته

  (غرب جنوب ،شرق جنوب ،غرب شمال ،شرق شمال) فرعی دسته

 انسان عقل

 سنگ

 چغازنبیل : پرستشگاه نام

  ی نقطه تری  پایی  -ی  نقطه تری الف( باال

  هنقشب( 

  یکجانشینیپ( 

  کاال به کاالت( 

 فرمانروایانث( 
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