
  

 درس اول کالس چهارم دبستان                   8آزمون مطالعات اجتماعی از
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 ه چه جایی محله می گویند؟ب(1            

خیابانقسمتی از یک د(              قسمتی از یک شهر یا روستاج(    قسمتی از یک روستا       ب(    قسمتی از یک شهر          الف(

 کدامیک در مسجد انجام می شود؟.2

هر سه موردد(                                             عزاداریج(                    مراسم سخنرانیب(                           مراسم دعاالف(

 وقتی یک پرنده از باال به زمین نگاه می کند چگونه می بیند؟.3

بیشتر وبزرگتر(د                          کمتر ولی کوچکتر     (ج               بیشتر ولی کوچکتر(ب                  کمتر ولی بزرگتر(الف

 به پولی که خرج نمی کنیم و ذخیره می کنیم چه می گوییم؟.4

پس انداز(د                                                بودجه(ج                                     هزینه(ب                                 در آمد(الف

 کدامیک از امکانات عمومی محله است؟.5

هر سه مورد(د                                       تلفن عمومی(ج                                خودپرداز(ب                  ایستگاه اتوبوس(الف

 در نماز جماعت مردم در کجا می ایستند؟.6

در محراب(د                        پشت سر امام جماعت(ج                   جماعتکنار امام (ب                جلوی امام جماعت(الف

 کدام یک از محل های اجتماع مردم است؟.7

هر سه مورد(د                                              حسینیه(ج                                  مسجد(ب                                  مدرسه(الف

 ندارد؟کدامیک در مرکز شهر قرار .8

کارخانه ها(د                                                 ادارات(ج                  فروشگاه های مهم(ب                       بیمارستان ها(الف

 مواد اولیه کارخانه ها را چه کسانی تولید می کنند؟.9

الف و ب(د                                        شهرنشینان(ج                                    عشایر(ب                            روستاییان(الف

 کدامیک صحیح است؟.10

 جمعیت روستاها کمتر از شهرها است (ب                                       هوای روستاها سالم تر از شهرهااست(الف

 همه موارد(د                                         بعضی از روستاییان باغداری میکنند  (ج          

بسمه تعالی



 

 شغل اصلی روستاییان چیست؟.11       

ب وج(د                                              کشاورزی(ج                                   باغداری(ب                         دامپروری(الف

 کدامیک از محصوالت اصلی کشاورزان نیست؟.12

 شیر وگوشت(د                                                       جو(ج                                        گندم(ب                                 برنج(الف

 ایران چند استان دارد؟.13

 33(د                                                        32(ج                                            31(ب                                   30(الف

 خورشید هر روز از کدام سمت طلوع می کند؟.14

 مغرب(د                                                  مشرق(ج                                       جنوب(ب                             شمال(الف

 بین شمال شرقی وشمال غربی کدام جهت قرار دارد؟.15

 شمال(د                                                   مغرب(ج                                      مشرق(ب                            جنوب (الف

 برای جهت یابی همیشه باید دست چپ ما به طرف .................باشد..16

 جنوب(د                                    غروب خورشید(ج                                      شمال( ب               طلوع خورشید(الف

 قبله نما چند عقربه دارد؟.17

 4(د                                                         3(ج                                             2( ب                                    1(الف

 جهت است؟اگر روبه روی ما شمال باشد سمت راست ما کدام .18

 مغرب(د                                                  مشرق (ج                                      جنوب(ب                          شمال (الف

 در نقشه ایران کدامیک پایین است؟.19

 هیچکدام(د                                           خلیج فارس(ج                         دریاچه ارومیه(ب                  دریای خزر(الف

 کدامیک در نشان دادن آداب وروسوم مردم شهرهای دیگر بیشتر و بهتر به ما کمک می کند؟. 20

کره جغرافیایی(د                                                      نقشه(ج                                     عکس(ب                            فیلم(الف

 جغرافیا مهمتر است؟کدامیک در آموزش .21

 کره جغرافیاد(                                                       کتابج(                                    عکس ب(                           فیلمالف(

 کدامیک در شمال ایران است؟.22

 هر سه مورد(د                                               خزردریای (ج                           خلیج فارس(ب               دریای عمان(الف         



 

 خورشید هر روز از کدام سمت غروب می کند؟.23       

 مغرب(د                                     مشرق(ج                               شما شرقی(ب                                   شمال (الف

 قرار دارد؟ کدامیک قبل از بقیه.24

 دوره شهرنشینی(د                       دوره دامپروری(ج                        دوره غارنشینی(ب                      دوره کشاورزی(الف

 اولین خانه های دایمی انسان ها در کنار کدام مورد زیر ساخته شد؟.25

 الف و ب(د                                چشمه ها(ج                                  جنگل ها(ب                            رودخانه ها(الف

 کدامیک باعث پیدایش روستاها شد؟.26

 کشف آتش(د                                    شکار(ج                                  کشاورزی(ب                             دامپروری(الف

 جمع آوری گیاهان خوراکی در دوره شکار به عهده چه کسی بود؟.27

 هر سه مورد(د                                   بچه ها(ج                                      مردان(ب                                     زنان(الف

 بیشتر ابزارهای اولیه از چه جنسی بود؟.28

 استخوان(د                                     سنگ(ج                                          فلز(ب                                   چوب(الف

 اولیه از جانوران چه بود؟ استفاده انسانمهمترین .29

 تهیه استخوان(د                              تهیه ابزار(ج                                تهیه لباس(ب                            تهیه غذا(الف

 خداوند به انسان چه چیزهایی داده است که به جانوران دیگر نداده است؟.30

 همه موارد(د                                     شعور(ج                                           عقل(ب                 توانادست های (الف

 مهمترین تغییری که کشف آتش در زندگی انسان داشت کدام است؟.31

 روشن کردن غارها(د                            پختن غذا(ج                               ذوب فلزات(ب                     پختن ظروف(الف
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