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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -1

. پولی است که از راه کار کردن به دست می آید. الف( ......................

. استفاده می کنند. ب( برای تهیه ی نقشه از .........................

. برعهده دارد. پ( اداره ی شهر را .............................................................

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

. بود. ث( در گذشته اداره ی سرزمین ها به عهده ی ...................................

ج( مورخان در مطالعه ی خود از علم ......................... هم استفاده می کنند.

درست و نادرست بودن هر جمله را مشخص کنید.                                        درست         نادرست -2

الف( اختراع خط، در پیدایش تمدن ها و دوام آنها، نقش بسیار مهمی داشت.

ب( جنوب شرقی بین جنوب و غرب قرار دارد.                                         

پ( معموال اداره ها، بیمارستان ها را در اطراف شهر می سازند.                  

ت( تمدن ایالم در کنار رود کارون قرار دارد.                                          

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. -3

الف( مردم برای چه کارهایی به بوستان می روند؟

ب( عکس هوایی را چگونه می گیرند؟

پ( بیشتر شهرنشین ها در چه جاهایی کار می کنند؟

ت( تولیدات عشایر را نام ببرید.

ث( استان های کناره ی دریای خزر را نام ببرید.

ج( تمدن های بزرگ چگونه به وجود آمدند؟

چ( منظور از سرزمین بین النهرین چیست؟

ح( معموال اشیا و آثار تاریخی باستانی را در چه مکانی نگهداری می کنند؟



پاسخ کامل بدهید. -4

الف( منظور از محله چیست؟ افراد یک محله چگونه به یکدیگر کمک می کنند؟

ب( جدول بودجه چیست؟

پ( قطب نما را تعریف کنید و باالترین نقطه روی کره زمین را نام ببرید.

ت( انسان ها در گذشته های دور چگونه کشاورزی را آموختند؟

ث( در سرزمین ایالم، پرستش گاه چه مکانی بود؟

ج( اولین شهرها در کجا و چگونه به وجود آمدند؟

چ( کار باستان شناسان چگونه است؟



 

 

 مطالعات اجتماعی: نام درس    

 :نام و نام خانوادگی  

 :نام پدر   

 باسمه تعالی

.من یاد می گیرم تا بهتر زندگی کنم  

     :تاریخ 

 

 (6تا 1درس )سواالت درس اجتماعی 

 « .مشخص کنید( ×)پاسخ درست را با عالمت » 

 جدولی که در آن درآمد، هزینه و پس انداز نشان داده شده است، چه نام دارد؟ 1

 جدول خرید( د           جدول بودجه ( ج              جدول هزینه( ب            جدول درآمد (الف
 

 اداره ی روستا به عهده ی کدام یک از نهادهای زیر می باشد؟ 2

شورای اسالمی( د        آموزش و پرورش ( ج               استانداری   ( ب             شهرداری      ( الف   
 

 می گیرد؟اگر طوری بایستیم که دست راست ما به سمت مشرق باشد پشت سرما چه جهتی قرار  3

 مغرب( د                  مشرق            ( ج                        جنوب     ( ب               شمال       ( الف
 

فرعی قرار دارد؟بین دو جهت اصلی جنوب و شرق کدام جهت  5  

 شمال غربی( د                شمال شرقی( ج              غربی جنوب( ب       جنوب شرقی       ( الف
 

 « .های مناسب بگذارید در جای خالی کلمه» 

4 
معموالً به بزرگ ترین و پر جمعیت ترین شهر هر استان که با انواع راه ها، به شهرهای دور و نزدیک آن استان 

 .آن استان می گویند....................... ......................مربوط می شوند؛  

 .می باشد............................................................ یکی از وظایف شهرداری ها  6

 «.مشخص کنید( ×)عبارت های درست و نادرست را با عالمت » 

7 
 غلط صحیح

   .دارنــــدمـــعـموال کـــارخــانـــه هــا و کـــارگــاه هــا در مــــرکــز شـهـر قـــــرار ( الف

   .بــــرای تـهـیـه نـــقـشـه از عــــکــس هــــای هـــــوایــــی اســتــفــاده مــی کـنـنـد (ب

   .اگر هیچ وقت به جایی نرفته باشیم، با استفاده از نقشه می توانیم بفهمیم آن محل کجاست( ج

 .بــا یک دیـگر مـشـورت مـی کنند مـردم در مسجـد بــرای حـل مشکالت مـحـلـه ی خـود( د
  

 



 

 « .به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید» 

 .با توجه به جهت های اصلی و فرعی، جهت هرکدام از تصاویر زیر را بنویسید  8

 (شمال ) خانه      

 )........................(    کوه )........................(               هواپیما     

 )........................(درخت )........................(           جاده        

 )........................(فیل     )........................(           مدرسه      

 

 

9 

   

 فرض کنید می خواهید یک دوچرخه بخرید؛ برای اینکه خرید عاقالنه ای داشته باشید چه مواردی را در نظر می گیرید؟ 

 
 راهنمای نقشه چه کمکی به ما می کند؟   11

 .دو مورد از تفاوت های زندگی عشایری و زندگی روستایی را بنویسید   11

 .اصطالحات زیر را تعریف کنید12

:استان

 

 :محله 

 

 :قطب نما

 

  
 

 :نظر معلم
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