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 تسوِ تعالی
 پایِ چْارم دتستاى  اجتواعی درس  ًَتت دٍم ًام ًٍام خاًَادگی : ....................................................................           آسهَى ارسضیاتی

 الف(گشیٌِ صحیح را تا عالهت هطخص کٌیذ.
 یزٍسی اًقالب اسالهی چِ رٍسی است؟رٍس پ(1

 آتاى11د(                   تْوي  11ج(                       اردیثْطت  11ب(                         فزٍردیي11الف(

 تلٌذ تزیي قلِ ایزاى چِ ًام دارد؟(1

 د(علن کَُ                ج(سٌْذ                                             ب(دًا                                        الف(دهاًٍذ  

 .سزسهیي تیي الٌْزیي تیي دٍ رٍد ...............................ٍ................................ قزار دارد(1

 د(دجلِ ٍ فزات               ج(کارٍى خشر                         ب(کارٍى ٍ فزات          الف( دجلِ ٍ کارٍى              

 ًام اهزٍسی ضْز ّگوتاًِ چیست؟(4

 د(اصفْاى                         ج(ضیزاس                                   ب(ّوذاى                                الف(کزهاًطاُ 

 ًاحیِ آب َّایی است؟رضتِ کَُ ّای ساگزس جش چِ کَُ ّای تلٌذ ٍ داهٌِ ّای کَُ ّا ی الثزس (5

 ب(هعتذل ٍ هزطَب خشری                          الف(هعتذل ًٍیوِ خطک کَّستاًی  

 د(گزم ضزجی سَاحل جٌَب                                              ج(گزم ٍ خطک داخلی

 پزستطگاُ هعزٍف ایالهی ّا چِ ًام دارد ؟(6

 د(لیذی                   ج(چغاسًثیل                                          ب(هعثذ                           الف (تپِ سیلک   

 ب (جا ّای خالی را تا کلوات هٌاسة پز کٌیذ
 .ضذتِ دستَر .............................داًطگاُ جٌذ ضاپَر درست ( 7

 .هی تاضذ .....................  ٍ ..........ت ّای ایزاى .........ضٍسیع تزیي د(8

 .درسًذگی هزدم غار ًطیي هی تاضذ ی اّویت ........................ ًقاضی ّای هَجَد تزدیَار ّای قذیوی غارّا ًطاى دٌّذُ( 9

 .اًذاسُ گیزی هیکٌٌذ دها را تا ....................(11

 .    هطخص کٌیذ × تا عالهت  ًادرست راج(جوالت درست ٍ 

  .جلگِ گیالى است، پٌْاٍر تزیي جلگِ ایزاى (11

 .تاستاًی در ساسهاى هیزاث فزٌّگی ًگِ داری هیطَد ءدر تْزاى اضیا(11

 .هحلی ضْز کزهاًطاُ است ش عثاس علی اس غذا ّای(آ11

 .کَّستاًی قزار داردضْز راهسز در ًاحیِ ی آب ٍ َّایی هعتذل ٍ ًیوِ خطک (14

 .د(هفاّین سیز را تعزیف کٌیذ
 ی ّا:یآریا(15

 پایِ: کَُ(16

 دضت:(17

 قلِ:(18

 ُ(جذٍل سیز را کاهل کٌیذ

 
 

 درستًا درست



 

 

 ٍ(تِ پزسص ّای سیز پاسخ دّیذ.

 کوک کزد تا تزسختی ّا پیزٍس ضًَذ؟چِ عَاهلی تِ اًساى ّا (11

 

 

 چِ کزد؟ ٍ اسکٌذر هقذًٍی کِ تَد(11

 

 

 کَُ ّای ایزاى چِ ًام دارًذ ؟ دٍ قلِ هْن را اس آى ًام تثزیذ.رضتِ (11

 

 

 هَرد(1ًاحیِ هعتذل ٍ ًیوِ خطک کَّستاًی را تٌَیسیذ.)  خصَصیات(11

 

 

 ذٌضاتداضتِ را تا تحول ضزایط سخت صحزا ٍ گزهای ضذیذ ٍ کوثَد آب غذا سِ ٍیژگی ضتز کِ تاعج ضذُ (14

 ٌذ؟کذاه

 

 

 

 موفق باشید


