
 
 تعالی باسمه مطالعات اجتماعینام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

كارشناسي سنجش و 

 تحصیلی ارزشیابی

 ابتدایی

آموزش و  مدیریت

 تاکستانپرورش 

غیر  مدرسه ابتدایی

 انتفاعی بحرالعلوم

      تاریخ امتحان :

...  /10/1400   
  مدت پاسخگویي :  طراح سوال :  

 دقیقه 60

و رشته  پايه نام دبیر :  

سوم  تحصیلی :

 ابتدايی

نام و نام خانوادگی : 

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

 2تعداد صفحات : 

 صفحه

 مهر مدرسه : 6تعداد سواالت:

 

 سواالت ردیف

 مشخص کنید . پاسخ صحیح را با عالمت  -1

 شنود ولی درست نمی بیند ؟ی کودک در چند ماهگی صدا ها را خوب م-1-1

 د( یک سالگی               ج ( بدو تولد                 ماهگی  2ب(             ماهگی  4الف ( 

 به شما کمک می کردند ؟  سالگی شما چه کسانی برای انجام کارهایتان 3یا  2در  – 2-1

 د( اقوام               ج ( همسایه ها                 ب( پدر و مادر             الف ( معلم 

 ؟ شده استنکدام یک از گزینه های زیر در شناسنامه درج  -3-1

 د( محل تولد               ج ( نام برادر               ب( تاریخ تولد             الف ( نام و نام خانوادگی 

 کدام یک از موارد زیر می تواند موجب تفاوت افراد با یکدیگر شود ؟-4-1

  نیاز به غذا د(              استعدادج (             دوست داشتن زیباییب(           نیاز به محبتالف ( 

 کدام گزینه زیر مرور وقایع زندگی فرد در طول زمان می باشد ؟ -5-1

  همه مواردد(                خط زمان ج (                  شناسنامه ب(             شجرنامه الف ( 

 در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید . -2

 ............    می باشد .وقتی متولد می شود، غذای کودک فقط  ............... -1-2

 خداوند در قرآن کریم می فرماید : به ............................. و ............................  نیکی کنید . -2-2

 بزرگ وپدر بزرگ خود قدردانی می کنم .من با ............................ و .................................. و ............................ از مادر  -3-2

 با ازدواج فرزندان و بچه دار شدن آن ها ، پدر و مادر صاحب ..................................  می شود . -4-2
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 مشخص کنید . جمله های زیر را با دقت بخوانید و صحیح یا غلط بودن جمله ها را با عالمت  -3
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 هر عبارت را به عبارت مربوط به خودش وصل کنید . -4
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 پاسخ دهید .به سواالت  
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