نام و نام خانوادگی:

ارزشیابی پایانی اجتماعی

به نام خدا

دبستان دخترانه حکمت

سال تحصیلی 95-96

 -1گزینه درست را انتخاب کنید.
الف – اولین ابزار انسان ها در گذشته از چه جنسی بوده است؟
چوب

آهن

فلز

استخوان

ب -کدام پادشاه ایرانی در جنگ رومیان را شکست داد و امپراطور آنان را اسیر کرد؟
اردشیر

داریوش اول

شاپور اول

انوشیروان

ج -در ناحیه گرم و خشک این نوع از درختان رشد میکنند.
پسته وحشی

بلوط

گز

افرا

د -نام یکی از کشورهای همسایه که در عید نوروز با ایران مشترک هستند؟
پاکستان

عراق

عمان

آذربایجان

ه -از ویژگی نواحی خزری است.
وسعت کم

کم باران

رطوبت زیاد

سرمای شدید

 -2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف  -نام یکی از پرستشگاه های مشهوروعظیم ایالم .........................است.
ب  -درزمان های گذشته داد و ستد به صورت  ...............................بود.
ج -پایتخت مادها شهر  ....................بوده و نام آن بعدها به ...................تغییر کرده است.
د -سلوکیان سعی کردند زبان و خط  ......................را در ایران رواج دهند.
ه .......................... -کشور در کتابی به نام قانون اساسی نوشته شده است.

 -3با توجه به هر عبارت صحیح یا غلط بودن آن را مشخص کنید.

ص

غ

الف – دنا نام یک کوه درشرق ایران است.
ب – ار تفاع قله ی دماوند  5610متر است.
ج – در جغرافیا مهم ترین وسیله مطالعه فیلم است.
د -دانش پزشکی در جندی شاپور رونق زیادی داشت.
ه – تمدن ایالم در کنار رود دجله به وجود آمد.

با آرزوی بهترین ها برای دختران باهوشم

 -4مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف – ناحیه گرم و خشک .................................................................................. :
ب -پس انداز ................................................................................................. :
ج – راهنمای نقشه ........................................................................................... :
د – خط تصویری............................................................................................ :
ه – پرچم....................................................................................................... :

 -5هر عبارت را به کلمه ی مناسب آن در ستون مقابل وصل کنید.
جانشینان اسکندر در ایران بودند.

شاپور اول

نام یکی از پادشاهان اشکانی

کراسوس

همسایه ایالمی ها که دائم با آنها در جنگ بودند.

چغار زنبیل

سردار شجاع اشکانی

آشوری

نام یکی از پادشاهان ساسانی
معبد دوره ی ایالمی در خوزستان

مهرداد دوم
سلوکیان

 - -6به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
الف  -اسکندر چه کسی بود؟ .................................................................................
ب  -چگونه رودها تشکیل میشود؟ ...........................................................................
ج -مردم ایران دارای چه چیزهای مشترکی هستند؟ .......................................................
د  -در دوره های ابتدایی تاریخ وظیفه زنان چه بود؟ .....................................................
ه -مرکز هر استان کجاست؟ .................................................................................

 -7به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
الف  -انسان های نخستین چگونه ابزارها و لباس های خود را تهیه میکردند؟ ...........................
....................................................................................................................
ب – یکجا نشینی را تعریف کنید............................................................................ .
...................................................................................................................

ج -کار باستان شناس چیست؟ .................................................................................
...................................................................................................................
د  -جلگه ها چگونه به وجود می آیند؟ .......................................................................
....................................................................................................................
ه  -با یک مثال بگویید که صید بیش از حد مارماهی چه مشکلی به وجود می آورد؟ ...................
...................................................................................................................
 -8نقشه را کامل کنید.
الف – نام دریای شمال را بنویسید.
ب – نام دو دشت ایران را در نقشه بنویسید.
ج -نام دو جلگه در شمال و جنوب ایران را بنویسید.
د – دو جهت (فرعی و اصلی )را روی نقشه با ذکر نام
آن ها مشخص کنید.

انتظارات آموزشی

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش

با قوانین اجتماعی آشنایی دارد و وظایف شهروندی را
درک کرده است.
با جهت های جغرافیایی و تفاوت شهر و روستا و کار
جغرافی دان آشناست.
آغاز تمدن ها و کار مورخ،ویژگی های تمدن را فهمیده
است.
با حکومت های باستانی آشناست و تفاوت ها و ویژگی
های هر یک را میداند.
با ایران و ویژگی های جغرافیایی کشور آشنایی کامل
دارد.
با انواع پوشش گیاهی و حفظ محیط زیست آشنایی
دارد.
نشانه های ملی ،تقویم و انقالب اسالمی را به خوبی
شناخته است.

با آرزوی بهترین ها برای دختران باهوشم

