
 ای نام تو بهترین سرآغاز

                                        مچهارپایه  مطالعات اجتماعیآزمون                                  نام و نام خانوادگی:  

                       نام پدر:                                     

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. -1

 کشاورزی موجب آغاز زندگی یکجانشینی و پیدایش روستاها شد. -

 کار بیشتر مردم عشایر کشاورزی و باغداری است. -

 اولین ابزارهای انسان ها بیشتر چوبی بوده است. -

 عده ی زیادی از مردم کشور ایران زندگی عشایری دارند. -

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جاهای  -2

. است. - در جغرافیا، مهم ترین وسیله ی مطالعه، ...............................

. وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب -  می دهد. انشزمین را ن ........................................

. می باشد.اداره ی هر روستا برعهده ی ............... - ........................................ 

. است. -  اداره ی شهر بر عهده ی ................................................

. و .............. - . اشاره کرد.از تولیدات و محصولات عشایر می توان به ............................. ، ................................. ................... 

 با توجه به جهت های اصلی و فرعی، جهت هر کدام از تصاویر خواسته شده را بنویسید. -3

 فیل: ............................................................. -

 کوه: .............................................................. -

 هواپیما: ....................................................... -

 جاده: ........................................................... -

 درخت: ........................................................ -

 ........................................................مسجد:  -



 به سوالات زیر پاسخ دهید. -4

 استان را تعریف کنید. -

 

 

 مرکز استان چیست؟ -

 

 

 انسان های نخستین چگونه کشاورزی را آموختند؟ -

 

 

 کشف آتش در هر یک از موارد زیر چه تاثیری داشت؟ -

 امنیت ( –مسکن  –) غذا 

 

 

 

 

 

 از بین گزینه های زیر پاسخ درست را علامت بزنید. -5

. می باشد. ،مرکز استان خراسان جنوبی -  شهر ...............................

 د( بوشهر                        ج( بروجرد                          ب( بیرجند                           الف( بجنورد      

. می باشد.ن مرکز استا -  فارس، شهر ...................................

 رشتالف( شیراز                             ب( بوشهر                              ج( ساری                             د( 
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