
بھ نام خدا

٥تا ١پرسش کتبی اجتماعی پایھ ی چھارم دروس 

:                        نام آموزگار :                                                نام و نام خانوادگی 

.بگذارید با توجھ بھ مفھوم ھر جملھ ، در مقابل پاسخ درست عالمت -١

ص                          غ.                                             زندگی می کنندھمردم برای ھمیشھ در یک محل-

غص  .          شھر ھای بزرگ ، شھر ھایی ھستند کھ بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند-

یا با گذشت زمان محلھ ھا تغییر می کنند؟                                                   بلھ                            خیرآ-

خیرآیا در شھر ھا فعالیت کشاورزی وجود دارد ؟                                              بلھ           -

.در مقابل پاسخ صحیح عالمت             بگذارید-٢

. پولی کھ برای خرید کاالھای مورد نیاز خرج می کنیم - .نام دارد ..............

بودجھ پس انداز                             ددرآمد                            جھزینھ                            الف

در ابتدا برای تھیھ نقشھ از چھ چیزی استفاده می کنند؟-

رایانھی زمین                        دکره عکس ھوایی                     جفیلم برداری                  الف 

.جاھای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید-٣

. اداره ی ھر روستا بھ عھده ی - .آن روستا است........................

. راھنمای نقشھ ، معنای رنگ ھا و - .روی نقشھ را مشخص می کند........................

. ن کشاورزی و کار بیشتر روستاییا- .است...................

. معموال در اطراف شھر ھا - .و کارگاه ھا قرار دارند.......................

. خانھ ی ما در محلھ ای از یک شھر یا - .قرار دارد.....................

.دور کلمھ ی درست خط بکشید-٤

. روستا از شھر - کوچک تر -بزرگ تر .  تر است و کم جمعیت...............



. شغل اصلی عشایر - کشاورزی -دام پروری .  است .....................

. یکی از تولیدات عشایر - گلیم -پارچھ .  می باشد.....................

.وظایف شھرداری را بنویسید-٥

؟چرا شھر رشت بھ عنوان مرکز گیالن انتخا شده است -٦

.استان را تعریف کنید -٧

خیلی کم کم متوسط تسلط خو تسلط کامل مالک ھای ارزشیابی

شواھد و انتظارات یادگیری

.فرق بین شھر و روستا را می داند-١

.تعریف استان و مرکز استان را بھ درستی می داند-٢

.  با شغل و تولید ات عشایر آشناست-٣

.با مفھوم محلھ آشناست-٤

.ابزار تھیھ ی نقشھ و نقشھ خوانی را می داند-٥

.با وظایف شھرداری آشناست-٦

:بازخورد آموزگار 

خودسنجی
...............................................................................................................من از این دروس یاد گرفتم کھ -١

...................................................................................................................برای اینکھ بیشتر بدانم باید-٣
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 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
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