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 نمره (5. )جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

  قسمتی از یک شهر یا روستا است که در آن گروهی از مردم در همسایگی هم زندگی می کنند. ----------الف:

 . یعنی پولی که از راه کار کردن به دست می آید--------ب: 

 .ها و عالمت های روی نقشه را مشخص می کند معنای رنگ--------ج:

 .بر عهده دارد------- را  اداره شهر د:

 تقسیم می کنند.---------کشور را برای اداره بهتربهقسمت های بزرگی به نام ه: 

 است . -------  باالترین نقطه ای که روی کره زمین می بینیم ی:

 .استمهمترین وسیله مطالعه .------- در جغرافیا م:

 در پیدایش تمدن ها نقش بسیار مهمی داشته است.--------اختراع  س: 

 .نام رهبر حکومت مادها بود----------ش:

 مهمترین وسیله ارتباط میان شهر ها و روستاها و پایتخت در گذشته بود---------ر: 
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 نمره(5) قرار دهید و در مقابل عبارت غلط )غ( در مقابل عبارت صحیح)ص(

 .در چاپار خانه همیشه اسب های تازه نفس آماده حرکت بودند:الف

 شهر کرمانشاه در شمال ایران قرار داردب:

 .پیام دین اسالم برابری و برادری استج:

 .به زمین های پایین کوه  کوه پایه می گویندد:

 جلگه خوزستان کوچکترین جلگه ایران است.ه:

 توانند رشد کننددر قله ها ی بلند کوهها گیاهان می ی:

 .در وسط پرچم ایران عالمت جمهوری اسالمی به شکل اهلل وجود داردم:

 .:تقویم روزهها و ماههای سال را نشان می دهدش

 

 : .......................... نام و نام خانوادگی

 چهارمپایه :

 صفحه  2: تعداد صفحه سؤال

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 الغدیرغیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دبستان 

 1400-1401سال تحصیلی  دومترم  ارزشیابی

 مطالعات اجتماعی:  نام درس

 قائدی نام دبیر:

 1401/   3   /7 امتحان:  تاریخ

 8:00  : ساعت امتحان

 دقیقه 45مدت امتحان : 



 

 

 

 

 .یکی از تعطیالت مهم کشور ما عید نوروز استر:
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 نمره(5)به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. 

 ؟در راهپیمایی ها در پیروزی انقالب سر داده می شود چیست هشعاری کالف:

 .ویژگیهای ناحیه آب و هوایی گرم و خشک را بنویسیدب:

 .دو قله مهم رشته کوه البرز را نام ببریدج:

 ؟ناهمواری چیستد:

 .دو مورد از اقدامات خسرو انوشیروان را بنویسیده:
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 نمره(2)گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 "توانست بر رومی ها پیروز شود و امپراتور روم را اسیر کند؟---------1

 ساسان-د       اردشیر   -ج           خسرو انوشیروان  -ب        شاپور اول   –الف 

 گروهی از آریایی ها بودند که حکومت اشکانیان را به وجود آوردند.------2

 پارتها -د          خامنشیان   ه-ج          پارسها  -ب     مادها     -الف

 تمدن ایالم امروز در چه ناحیه ای قرار دارد؟-3

 رم-د         خوزستان   -ج       کرمانشاه   -ب        همدان -الف

 بین النهرین بین چه رودهایی قرار گرفته است؟-4

 هیچکدام د     فرات و هلیل رود -ج      دجله و فرات   -ب     دجله وهلیل رود  -الف
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 نمره(3)اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 تعریف کنید.الف:درآمد را 

 ب:آبرفت را تعریف کنید.

 ج:زیستگاه را تعریف کنید.

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 شهرداری : : راهنمای نقشه       د درآمد      ج : ب: محله        الف

 راهنما : کو      ردیا : خط      ش : نقشه     س : قطب شمال     م : استان      ی : ه

2 
 ص : د ص         : ج غ        : ب   ص       : الف

 ص : ص         ر : ص         ش : غ         م : ی غ          : ه   
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 جمهوری اسالمی –آزادی  –استقالل  : الف

 

 پوشش گیاهی فقیر –گیاهان کم  - مقدار بارش کم –دوره گرما طوالنی  : ب

 

 علم کوه  –دماوند  : ج

 

 به پستی و بلندی های زمین ناهمواری گویند.   : د

 

  – انش پزشکی را رونق دادد - دانشگاه جندی شاپور را ساخت –کاخهای باشکوه ساخت  : ه

 شهر های بزرگی ساخت.

 ب -4           ج-3       د -2   الف       -ا 4
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 آمد یعنی پولی که از راه کار کردن به دست می آید. -1

 

 ه شن و ماسه و گل و الیی که رودها همراه خود می برن ب : آبرفت-2

 

 هر موجود زنده ای در ناحیه خاصی به نام زیستگاه زندگی می کند. : زیستگاه-3

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4 هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 الغدیر واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1401-1402سال تحصیلی  دومسؤاالت ترم  کلید

 مطالعات اجتماعی:  نام درس

 قائدی نام دبیر:

 1401/   3   /7 امتحان:  تاریخ

 8:00  : ساعت امتحان

 دقیقه 45مدت امتحان : 


