
  سنجری: آموزگار نام                                                خدا نام به                                                                               

 پایه چهارم  مطالعات اجتماعی              منطقه سلمه امنایی هیئت دبستان: ...................                   خانوادگی نام و نام
 
 

 دستور کار الف (به سئواالت زیر کامل توضیح دهید.

 ایران را توضیح دهید. ملّت بزرگ ه ی خانواد-1

 

 عید نوروز را توضیح دهید.-2

 

 ملت ایران رافقط نام ببرید.مشترک  یها نشانه-3

 

 بهمن را جشن می گیریم .22از چه زمانی روز -4

 

 سه ویژگی اخالقی امام خمینی را بنویسید.-5

 

 امام خمینی برای کودکان چه آرزویی داشت؟-6

 

 ؟اند فرموده در باره کودکان چه ای خامنه اللّه آیت-7

 

 ؟ اند بوده شریک هم های شادی و ها غم درچگونه  همیشه ایران مردم-8

 

 را نام ببرید )سه مورد(   اند تعطیل دینی های مناسبت به که روزهایی-14

 

 رانام ببرید)دومورد(  اند تعطیل ملّی های مناسبت به که روزهایی-15
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 راجع به پرچم ایران توضیح دهید. -16

 را بنویسید. خزری معتدل ی ناحیهسه ویژگی آب وهوای -17

 

 خصوصیات شتر را بنویسید.-18

 

 متعلق به کدام اب وهوا می باشد؟خاردار های درختچه و وحشی ی پسته گز، نخل، درختان-19

 از چه وسایلی برای اندازه گیری دما وبارش استفاده می کنیم ؟-20

 

 جاهای خالی را با کلمات صحیح پر نمایید.دستور کارب ( 

 .آیند می هم سر پشت......................طور به همیشه سال های ماه و هفته روزهای-1

 .کردند انقالب شاهنشاهی ستم حکومت و ظلم علیه ...................... به رهبری ایران مردم 1357 سال در-2

 فقط در روز جمعه به مراسم ................... می توان رفت .-3

 .انتخاب شد رهبری به درگذشت......... از پس ایشان.است ............ اسالمی، انقالب رهبر اکنون-4

 اند شده نام..............................نوشته به کتابی در ما کشور مهمّ قوانین-5

 از دیگر برخی به. گوییم می ................ آنها به که خورند می گیاه فقط جانداران از برخی-6

 .گوییم می ...............................خورند، می را خواران گیاه که جانوران

 اب وهوایی یک شهر را مثال بزنیدبرای هر ناحیه -7

 )..........................( خشک و گرم ی ناحیه-

 )..........................(خزری معتدل ی ناحیه-

 )..........................( جنوب شرجی و گرم ی ناحیه-

 )..........................( کوهستانی ی ناحیه-


