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تعالی صفحه:1  بسمه

امتحان: /1396/9 تاریخ درس  اجتماعی:نام  

ایران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش امتحان:9 وزارت خانوادگی: ساعت ونام  نام

دقیقه60 امتحان:  شهر مدت پرورش و آموزش البرزاداره

مربوطه:ردبی حکمتدبستان  دخترانه ا  چهارم تداییبپایه:  

 ردیف سواالت

. است مطالعه وسیله ترین مهم ............................ جغرافیا در

نقشه-درایانه-جکتاب-بفیلم-الف

است؟ مراسمی چه برگزاری محل مسجد

مذهبی-جعزاداری-بدعا-الف های مورد-دجشن سه هر

راهنمای در سبز چیسترنگ نشانه ؟نقشه

باتالق-دکوه-ججنگل-بدریا-الف

؟ بود که عهده بر ها تمدن پیدایش زمان در ها سرزمین ی اداره

ها-بسربازان-الف فرماندهان-دفرمانروایان-جقاضی

؟ آمد بوجود امروزی استان کدام ی محدوده در ایالم تمدن

ب-الف ایالم خوزستان-استان کرمانشاه-جاستان همدان-داستان استان

1 

آمدند.     وجود به بزرگ های تمدن کم کم ..................................... پیدایش با

داشت. قرار و...............................................................................................................
......................................................................... رود دو بین النهرین بین بیشترسرزمین ، انسان های ابزار بود.اولین .........................

از گروهی آن در که است ...................................................................... یا
............................................................................................. از قسمتی محله

زندگی یکدیگر همسایگی در مردم

کنند.می

وجاولین به .......................... کنار در آمدند.ودشهرها

است. کرده تغییر ........................................................................... به بعدها آن نام و بوده
................................................................................................................ شهر مادها وپایتخت ............... ما استان است.نام .................. شهر استان این مرکز
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ایجاد تغییری چه زیر موارد از یک هر در آتش کرد؟کشف

3 
 مسکن

 غذا
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این  در

 قسمت

چیزی

.ننویسید  

بدهید کوتاه پاسخ زیر سواالت  .به

بود؟ چه زنان وظیفه تاریخ ابتدایی های دوره .....................................................................................................در

آم پدید خط ..چگونه ؟ ..........................................................................................................................د

ببرید بودند؟نام گروه چند ها ..................................................................................................................................آریایی

مرد بود؟کار چه ایالم .........................................................................................................................................................م

دهید.به کامل پاسخ سواالت

گرفت-الف شکل چگونه روستاها ................................................................................................؟اولین

............................................................................................................................................................

چیست؟-ب شناس باستان ..........................................................................................................کار

...........................................................................................................................................................

دارد؟-ج ای فایده چه جغرافیا ...............................................................................................دانش

............................................................................................................................................................

آمد؟-د وجود به کار تقسیم ........................................................................................................چگونه

.............................................................................................................................................................

معلم:ب ازخورد

آموزشیانتظارات  
خیلی
 خوب

قابل خوب
 قبول

به نیاز
 تالش

میداند.محله را اجتماعی قوانین و  

آشناست.با کامال جغرافیایی های جهت  

میشناسد.کار را خود زندگی محیط و جغرافیدان  

گذشتگاننحوهبه است.روستاهاساختوزندگی واقف

میداند.آتشرتاثی را انسان زندگی بر  

فهمیدهتمدن خوبی به را ها آریایی است.ایالم،زندگی

آشناست.با خوبی به مورخ کار  

این  در

 قسمت

چیزی

.ننویسید  

برای موفقیت آرزوی دخترانمبا


