نام و نام خانوادگی:

به نام خداوند مهربان

دبستان دخترانه حکمت

ناحیه دو کــــــــــرج

ارزشیابی مداد کاغذی مطالعات اجتماعی
پایه چهارم اردیبهشت ماه 96

 -1جواب صحیح را با عالمت √ مشخص کنید.
الف -کدام یک از روزهای زیر به مناسبت های دینی تعطیل است؟
 22 )1بهمن

 13 )2فروردین

 )4عید فطر

)3عید نوروز

ب -در دانشگاه جندی شاپور چه دانشی رونق داشت؟
 )1سنگ تراشی

 )2فنون جنگی

)4پزشکی

 )3معماری

ج) کدامیک از تمدن های زیر بین دو رود دجله و فرات قرار دارد؟
 )1آشوری ها

 )2بابل

)4مصر

 )3ایالمی ها

د) به زمین های صاف و هموار چه میگوییم ؟
 )1ناهمواری

)2دشت

 )4دجله

)3رشته کوه

ه) کدام یک از خصوصیات نواحی گرم و شرجی است؟
)1زمستان سرد

)2تابستان معتدل

 )3رطوبت زیاد

)4بارش زیاد

 -2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) پایتخت ایالمی ها شهر  .................بود.
ب) مهم ترین عامل پیدایش تمدن ها  ....................است.
ج) بلندترین قله های رشته کوه زاگرس  .................و  ................نام دارد.
د) سردار نامدار ایرانی که در مقابل جمله ی اسکندر ایستاد  ...................نام داشت.
ه) با رواج کشاورزی انسان ها خانه های خود را در کنار  ...............و  ...............ساختند.

 -3درستی یا نادرستی عبارات زیر با " ص یا غ " نشان دهید.
الف) به پولی که خرج میکنیم درآمد میگوییم.
ب) بلندترین قله ی ایران البرز نام دارد.
ج) شهر بندرعباس هوای گرمتری نسبت به تبریز دارد.
د) همه ی مکان ها به طور دقیق در جهت های اصلی قرار نگرفته اند.
ه) سلوکیان آداب و رسوم و خط ایرانی را رواج دادند.

 -4به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
الف) مهمترین مشکل انسانهای نخستین چه بود؟ ........................................................
ب) ناحیه خاصی که هر موجود در آن زندگی میکند را میگویند؟ .....................................
ج) ملت ایران در چه چیزهایی مشترکند؟(3مورد) ......................................................
د) علت شکست مادها از آشوری ها چه بود؟ ............................................................
ه) راهنمای نقشه چه کمکی به ما میکند؟ .................................................................

 -5به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
الف) معامله ی کاال با کاال چه مشکالتی به همراه داشت؟برای حل این مشکل چه چیزهایی اخترا
شد؟ .........................................................................................................
................................................................................................................
ب) چهار مورد از ویژگی های تمدن را بنویسید........................................................ .
.................................................................................................................
ج) روزهای تعطیل در ایران به چند دسته تقسیم میشوند توضیح دهید................................. .
..................................................................................................................
د)اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟ ....................................................................
..................................................................................................................
ه) جلگه ها چگونه به وجود می آیند؟ ........................................................................
...................................................................................................................
 )6مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف) زنجیره غذایی......................................................................................... :
ب) آبرفت .................................................................................................... :
ج) تقویم ..................................................................................................... :
د) محله ...................................................................................................... :
ه) رشته کوه ................................................................................................. :
با آرزوی توفیق روز افزون برای بهترین دختران دنیا

