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:تاریخ امتحان   (5-1)نام درس: مطالعات اجتماعی 

:نام ونام خانوادگی ساعت امتحان: وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  

دقیقه 51  مدت امتحان: 

مربوطه: ردبی تداییبپایه: چهارم ا   

 ردیف سواالت

مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن موارد زیر را با عالمت های )ص یا غ(

.آید مینالف( با گذشت زمان در محله تغییراتی به وجود 

.محله وجود دارد به همه ی مردم تعلق دارد ب ( امکاناتی که در
1 

.گزینه درست را انتخاب کنید

به جدولی که در ان ،هزینه ، درامد و پس انداز نشان داده میشود ............ می گویند؟ -1  

د(پس انداز                   الف(درامد                         ب(جدول بودجه                            ج(هزینه          

در بیش تر محلّه ها مردم برای استراحت و ورزش به کجا می روند؟-2  

د(پایگاه بسیج                              مدرسهالف(بوستان                           ب(مسجد                               ج(

2 

مناسب پر کنید.جاهای خالی را با کلمات  -

به قسمتی از شهر یا روستا که در ان گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند............. می گویند. -1  

. وجود دارد که معنای رنگها و عالمتهای روی نقشه را مشخص می کند. -2 در کنار هر نقشه یک ......  

. استفاده می شود.برای تهیه نقشه از ........ -3 .............

.زندگی می کنم.-4 من در استان .........  

بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر هر استان ..........آن استان است.-5  

3 

 به سواالت زیر پاسخ دهید؟

از نقشه چه استفاده هایی می شود؟ -1  

درامد چیست؟-2  
4 



فعالیتهایی انجام می شود؟در مسجد چه  -3  

 4- سه مورد از تفاوت های شهر و روستا را نام ببرید.

 5-شغل اصلی عشایر چیست؟سه مورد از تولیدات عشایر را نام ببرید.

11

 در این 

 قسمت

چیزی 

.ننویسید  

 بازخورد معلم:

انتظارات           
 خیلی
 خوب

قابل  خوب
 قبول

ه نیاز ب
 تالش

هزینه ، درامد و جدول بودجه را تشخیص میدهد.

ویژگی های محله را می داند.

.شنا استآن آنقشه را میشناسد و با ویژگی های 

تفاوت های شهرو روستا را تشخیص می دهد. در این 

 قسمت

چیزی 

.دننویسی

موفقیت برای شما با آرزوی  
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 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
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