
 

 نتیجه عزیزم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( شروع کن ردیف

 ( مشخص کنید.درست یا نادرست را با عالمت )های الف( جمله

  .صحبت کنیم با صدای بلندها بهتر است برای احترام به مهمان ها، موقع خداحافظی با آن 1
 نادرست  درست                              

 خوب خیلی
 خوب

 قابل قبول
 نادرست   درست                             .کردندمی در ابتدا از خط میخی استفادهها ایالمی ۲ نیاز به تالش

 نادرست   درست                             .کوروش حکومت هخامنشی را تأسیس کرد ۳

 نادرست     درست     .کنندمی مورخان، اشیا و وسایلی که از گذشته به جا مانده را کشف و مطالعه ۴

 .اصلی و فرعی، جهت هر کدام از تصاویر خواسته شده را بنویسیدهای با توجه به جهتب( 

 ماشین:

 پروانه:

  گل:

 مرغ:

 خیلی خوب

 خوب

 قابل قبول

 نیاز به تالش

 ( مشخص کنید.صحیح را با عالمت ) هایپاسخ ج(

 ؟نبودندها کدام گروه جزء آریایی 1

  هاپارتد(   مادهاج(   هاآشوریب(   هاپارس الف(

 خوب خیلی

 خوب

 قابل قبول

 ؟گویندمی ، چهکنیممی به پولی که برای خرید کاالهای مورد نیاز خرج ۲ نیاز به تالش

  اندازپسد(   بودجهج(   درآمدب(   هزینهالف( 

 ؟کنددر جغرافیا کدام مورد برای پیدا کردن فرودگاه، خیابان، بیمارستان و ... کمک می ۳

  عکس (د  جغرافیاییی کره ج( فیلم  (ب  راهنمای نقشه ( الف

 ؟کیستی روستا بر عهدهی اداره ۴

  شورای اسالمی د(   فرمانداری ج(   استانداریب(  شهرداری  الف(

 ارزشیابی مطالعات اجتماعی  
 نوبت اول پایه چهارم

 96-97 لییصحل تاس
 

 نام آموزگار:          

 دقیقه ۴۵مدت:  

 ی اجرا: کالسی، انفرادیشیوه 

 

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 آزمون: مداد کاغذینوع 

 



 د( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

 خوب خیلی کنند.می ......................مردم یک محله در مسجد برای حل مشکالت خود با یکدیگر  1

 خوب

 قابل قبول

 نیاز به تالش

 است. ......................شغل اصلی عشایر  ۲

 ... ...................ها بزرگ تقسیم شده است. به هر یک از این قسمتهای بهتر به قسمتی کشور ما برای اداره ۳
 گویند.می

 قرار دارد. ......................کیلومتری شهر  130در حدود  ......................آرامگاه کوروش در  ۴

 های زیر پاسخ کوتاه بدهید.پرسشهـ( به 

  دو مورد از اقدامات مهم حکومت هخامنشیان در دوران داریوش را بنویسید. 1
 خوب خیلی

 خوب

 قابل قبول

 نیاز به تالش
 .بنویسید راها تمدنهای چهار مورد از ویژگی ۲

 .شهر و روستا را بنویسید یهادو مورد از تفاوت ۳

 ؟چه عاملی زمینه را برای اختراع خط فراهم کرد ۴

   های زیر پاسخ کامل بدهید.به پرسشو( 

 خوب خیلی چرا شهر شیراز، مرکز استان فارس است؟ 1
 خوب

 قابل قبول
 نیاز به تالش

 خوب خیلی منظور از امکانات عمومی چیست؟ ۲
 خوب

 قابل قبول
 نیاز به تالش

 خوب خیلی  اند؟اند و برای چه ساخته شدهچه اماکنی بودهها چاپارخانه ۳
 خوب

 قابل قبول
 نیاز به تالش

 نیاز به تالش بیشتر  قابل قبول  خوب  خیلی خوب  نظر کیفی معلم: 

 نظر توصیفی معلم:
 گزارش پیشرفت تحصیلی نسبت به ماه قبل

  بدون تغییر افت پیشرفت
 نظر ولی: )والدسنجی(

 



 چهارمی پایه نوبت اول مطالعات اجتماعیماهانه ارزشیابی نامه پاسخ

 درستنا -4 درست -3 درستنا -2 درستنا -1 الف

 ماشین: شرق، پروانه: جنوب غربی، گل: شمال شرقی، مرغ: شمال غربی ب

 د -4 الف -3 الف -2 ب -1 ج

 پاسارگاد، شیراز -4 استان -3 دامپروری -2 مشورت -1 د

 ها. ساختن راه2. ساختن سکه طال 1 -1 ه

 . عقاید مذهبی4. داد و ستد 3. حکومت و فرمانروا 2. خط 1 -2

شاورزی و باغ -3 ستایان ک شتر رو شتر در کار بی شهر بی ستند اما مردم  شاوند ه ستا با هم خوی ست و اکثر مردم رو داری ا
 کند و با هم خویشاوند نیستند.می ها کارها و ادارهمغازهها، کارخانه

 زمینه برای اختراع خط فراهم شد. تبا رونق داد و ستد و نیاز انسان به نوشتن قراردادها و نگه داشتن بعضی اطالعا -4

 استان ارتباط دارد. نزدیک آنو به شهرهای دور ها شهر استان است و با انواع راهترین و پرجمعیتترین چون بزرگ -1 و

مردم تعلق دارد، مثل تلفن ی مردم ایجاد شده است و به همهی همهی امکانات عمومی، امکاناتی است که برای استفاده -2
 عمومی

صلی، محلهای در کنار جاده -3 شدند. در چاپارخانههایی ا ساخته  سبها به نام چاپارخانه  شه ا ی تازه نفس آمادههایی همی
را به دورترین ها تازه نفس، نامههای سوار بر اسبکردند و می خود را عوضهای در آن جا اسبها رسانند. نامهحرکت بود
 رساندند.می نقاط کشور
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