
 باسمه تعالی

 

 تاریخ آزمون:                            (                                    2و  1فصل )مطالعات اجتماعیآزمون کالسی                              نام:                                                                     

 دقیقه 14 مدت آزمون:                                      طراح سوال:                                                                                        نام خانوادگی:                                                                      
 ها حتما قسمت زیر را به دقت مطالعه فرمایید .آموز عزیز قبل از پاسخ دادن به سوالدانش

 خط بکشید.ها پس از خواندن تمام گزینهرا ای( طراحی شده و فقط کافی است زیر گزینه مورد نظر این آزمون به صورت تستی)چهار گزینه -

                                                                                                                                         این آزمون در سنجش کالسی تاثیر بسزایی خواهد داشت. -

 با توکل بر خدا به سواالت پاسخ دهید .

 ؟مورد محله درست استکدام جمله در  -1

 شهر را گویند.                                                     ب: محله فقط قسمتی از یک روستا را گویند.یک الف: محله فقط قسمتی از 

 قسمت در تقسیمات کشوری است.محله کوچکترین د:      کنند را گویند.               ج: گروهی از مردم را که در همسایگی یکدیگر زندگی می

 اند؟پیامبر گرامی در مورد همسایه چه فرموده -2

 انتدار باشیم.الف: با همسایگان خود به نیکی رفتار کنید.                                                 ب: باید در مورد همسایگان راستگو و ام

 ها باید از حال یکدیگر با خبر باشند.د: همسایه                                                ج: همسایه را باید محترم بشماریم.           

 ها در مورد وظایف مردم یک محله درست است به جز ....ی گزینههمه -3

 گذارند.ها را هر وقت خودشان خواستند بیرون می.                                                       ب: زبالهکنندنمیالف: آلودگی صوتی ایجاد 

 روند.به عیادت همدیگر میکنند.                                 د: د: با همسایگان خود در انجام کارها همکاری می

 کدام جمله در مورد مسجد درست است؟ -4

 شود.ب: در مسجد فقط عزاداری برگزار می            .                     نیست الف: برای حل مشکالت محله مکان مناسبی

 شوند.ج: شادی کردن و گرفتن جشن در مسجد گناه دارد.                                د: مردم در آن جمع می

 است               د: بله حتما کنند؟             الف: نه زیاد                 ب: اصال                  ج: ممکنها تغییر میآیا محله -5

. گویند.ی مردم در محله ایجاد میی همهبه امکاناتی که برای استفاده -6  شود امکانات ...........

 ی ب و ج   الف: خصوصی                     ب: همگانی                    ج: عمومی                 د: گزینه

شود.                                                      شود.                           ب: پولی که ذخیره میالف: پولی که برای خرید کاال و یا هر چیز دیگر که مورد نیاز است خرج می      هزینه چیست؟           -7

 آید. د: پولی که از انجام کار به دست می                                   ج: پول تو جیبی را گویند.                                                

 جدول بودجه جدولی است که ... -8

 د: هیچکدام   دهد.            دهد.                 ج: درآمد را نشان میانداز را نشان میدهد.                   ب: درآمد، هزینه و پسالف: درآمد و هزینه را نشان می

 کدام جمله درست است؟ -9

 ی جغرافیا است.ی مطالعهترین وسیلهکند.                ب: نقشه مهمها به ما کمک میالف: نقشه در پیدا کردن مکان

 ی ب و جشود.                             د: گزینههای هوایی تهیه میج: نقشه از عکس

 ؟مده استنیاها و عشایر درست ها، شهریگزینه مطالب در مورد روستاییبه ترتیب در کدام  -10

 کنند.                   روستا را شورا، شهر را شهرداری و عشایر را خودشان اداره میب: ها کم، زیاد و کمتر است.                                                              جمعیت آنالف: 

 ها دامپروری، کارمندی و کشاورزی است.                               کنند.        د: شغل اصلی آنای و عشایر لبنیات تولید میها محصوالت کارخانهها محصوالت کشاورزی، شهریروستاییج: 

 تقسیمات کشوری در کدام گزینه درست آمده است؟ -11

 ب: کشور، مرکز، استان، شهر، روستا                                              الف: روستا، شهر، مرکز، استان، کشور

 ج: کشور، استان، مرکز، روستا، شهر                                                د: روستا، شهر، مرکز، کشور، استان

. میپر جمعیت -12 . است.گویند و پرجمعیتترین شهر هر استان را .......  ترین شهر ایران ........

 مشهد  -تهران                             د: مرکز استان -تهران                        ج: مرکز استان -مشهد                    ب: پایتخت -الف: مرکز استان

 های اصلینما              د: جهتجغرافیا            ب: نقشه             ج: قطب یابیم؟      الف: کرهای که با آن جهت قطب شمال و جنوب زمین را میوسیله -13

 در کدام گزینه آمده است؟ رسیمکه به آن می جهت اصلی و فرعی هشتمینهای ساعت حرکت کنیم، اگر از جنوب بر خالف جهت عقربه -14

 شرقیغربی                    د: غرب، شمالشرقی                     ج: شمال، شمالالف: شرق، جنوب شرقی                     ب: جنوب، جنوب

 ؟ نیستدرست  دانکدام جمله درباره جغرافی -15

 یک مکان دور است یا نزدیک؟ پرسند چراها میدانب: جغرافی                                     کنند.ها ابتدا به طرح پرسش برای یک مکان اقدام میدان: جغرافیالف

 دهند.ها برای مشکالت مردم پیشنهادهایی میدانجغرافید:         کند.ها را مطالعه میهای مختلف و زندگی مردم در این مکاندان کسی است که مکانج: جغرافی

 ی جغرافیا است؟کدام یک از ابزار مطالعه -16

 های ریاضیهای هوایی تهیه شده                        د: کتابرایانه                           د: عکسنما                      ب: الف: قطب

 ؟کنندنمیها را مطالعه ها کدام کتابدانجغرافی -17

 د: علوم                     کشورها                     د: جغرافیای ایران و جهان  الف: آب و هوای جهان                       ب: شناخت
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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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