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 ترم دوم مطالعات اجتماعی چهارمآزمون    

 غیردولتی فرزانهدبستان 

 دقیقه60ن:مدت امتحا                                                                             ............................نام و نام خانوادگی: ...............

 

 

 

 

 

 هاي زير را مشخص كنیددرست يا نادرست بودن هر يك از عبارت

 نادرست  درست  كند.ي خزري بیشتر رشد ميدر ناحیههاي خاردار درختاني مانند نخل و درختچه -1

 نادرست  درست  به محل زندگي موجودات زنده شبکه غذایي مي گویند -2

 نادرست  درست  شتر در ناحیه گرم و نیمه خشک كوهستاني زندگي مي كند -3

 نادرست  درست  به بزرگترین شهر هر استان مركز استان مي گویند -4

 نادرست  درست  اند.هاي اصلي قرار گرفتهها به طور دقیق در جهتي مکانهمه -5

  ي مناسب بنويسید.در جاهاي خالی كلمه

 گویند.كنند، ......... ميبه افرادي كه اشیا و وسایلي را كه از گذشته به جاي مانده است، كشف و مطالعه مي -1

  اي كه جهت شمال و جنوب را نشان مي دهد ............................ مي گویند. به وسیله -2

  .عید نوروز یک مناسبت ............ و عید فطر یک مناسبت ............... است -3

 در ناحیه ي معتدل و مرطوب خزري درختان .................. و .................... رشد مي كنند. -4

 ............................ و ............................. براي تعیین آب و هواي یک منطقه مهم هستند. -5

   كنید.گزينه صحیح را در هر مورد مشخص 

 ؟باشدنميهاي ملي كشور ایران كدام یک از نشانه -1

  سرود ملي(  4 هنر فارسي(  3 خط فارسي(  2 زبان فارسي( 1

 بارد و گرما و سرماي شدید وجود ندارد؟در این ناحیه باران فراوان مي -2

   ي گرم و خشک داخلي( ناحیه 2 ي معتدل و نیمه خشک كوهستاني( ناحیه1

   ي گرم و شرجي سواحل جنوب( ناحیه 4  ي معتدل و مرطوب خزري( ناحیه3

 باشد؟كدام یک از نهادهاي زیر ميي ي روستا به عهدهاداره -3

  شوراي اسالمي(  4 آموزش و پرورش(  3شهرباني (  2شهرداري ( 1

 اگر یک روز آفتابي طوري بایستیم كه دست راست ما به طرف خورشید باشد، دست چپ به طرف......... است. -4

  غرب(  4 شرق(  3 جنوب(  2 شمال( 1

 باشد.امکانات ........... ميایستگاه اتوبوس جزء  -5

  اداري(  4 دولتي(  3 خصوصي(  2 عمومي( 1
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  به سواالت زير به صورت كوتاه پاسخ دهید:

 دو رشته كوه مهم ایران را نام ببرید. -1

 كینم؟مي خرج نیاز مورد كاالهاي خرید براي كه پولي مقدار -2

 هاي زمین چه مي گویند؟به پستي و بلندي  -3

 باالترین قسمت كوه چیست؟ -4

 پهناورترین جلگه ي ایران چیست؟ -5

   پاسخ دهید: كاملبه سواالت زير به صورت 

  استان را تعریف كنید. -1

 

 آید؟ جلگه چگونه به وجود مي -2

 

 كنند را عالمت بزنید.در كارهایشان از آنها استفاده ميدانان از میان ابزارهاي زیر وسایلي را كه جغرافي -3

 
 هاي انسان باعث آسیب رساندن به میحط زیست شده است؟كدام فعالیت -4

 

 هایي كه باعث شده شتر تحمل شرایط سخت صحرا و گرماي شدید آن را داشته باشد بنویسید.سه مورد از ویژگي -5
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