
 بسمه تعالی

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

«چهارمی ها»به کالس

 خوش آمدید.

اجتماعی آزمون ما در این بخش دوست داریم یکمی شما را بسنجیم. 

که انسان ها در گذشته های دور  از کجا می توان فهمید -سوال اول  

جواب :، ابزار وسایل امروزه را نداشتند؟  

چرا خدا به انسان ها عقل داده است؟  -دوم سوال    

جواب :   

چرا خداوند برای ما پیامبرانی را فرستاده است؟ -سوال سوم    

جواب :   

غذای انسان ها در گذشته های دور ، چه بوده است؟   

    -4              -3               -2               -1جواب : 

ها به غار پناه می بردند؟ چرا انسان -سوال چهارم  

جواب :   



انسان ها چگونه تبر و نیزه درست می کردند؟ -سوال پنچم    

جواب :   

انسان ها به تدریج کدام حیوانات را اهلی کردن؟ -سوال ششم    

         -4          -3          -2          -1جواب : 

و ستد به چه صورتی در زمان انسان های اولیه  ، داد  -سوال هفتم  

جواب :بود؟    

بر عهده چه کسانی بود؟اداره سرزمین ها  -سوال هشتم  

جواب :   

فرمانروایان برای برقراری نظم ، در سرزمین خود ،     -سوال نهم  

جواب :چکار می کردند؟    

ویژی های تمدن را نام ببرید. -سوال دهم    

       -6       -5       -4        -3       -2       -1جواب : 

 7-  

چرا فرمانروایان به شهر های دیگر حمله می کردند؟ -سوال یازدهم    

جواب :   

جواب :تمدن ایالم در کجا  به وجود آمد؟  -سوال دوازدهم  



تمدن ایالم چند سال پیش به وجود آمد؟ -سوال سیزدهم    

جواب :   

پایتخت تمدن ایالم ، در کدام شهر قرار داشت؟ - سوال چهاردهم   

جواب :   

مردم ایالم به چه کار هایی مشغول بودند؟ -سوال پانزدهم    

-6       -5       -4       -3       -2       -1جواب :  

 7-  

ایالمی ها از کدام خط استفاده می کردند؟ -سوال شازدهم    

جواب :   

خط تصویری چگونه نوشته می شد؟ -سوال هفدهم    

جواب :   

جواب :کیست؟  مورخ -سوال هجدهم  

دانش تاریخ چه کمکی به ما می کند؟ -سوال نوزدهم    

جواب :   



در موزه چه چیزی نگه داری می شود؟ -سوال بیستم    

جواب :   

  

 آفرین ، عالی بود

 

اب مطالعات اجتماعی چهارم دبستانکت 3نکته : ای آزمون از فصل  
 

است.   
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