بسمه تعالی

دبستان:

آزمون مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

کالس:

تاریخ:

(فصل )6

نام و نام خانوادگی:

مدت آزمون:

صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کن.
الف -مردم ایران آرزوهای مشترکی دارند.

⃝
صحیح

غلط⃝

ب -در حاشیهی پرچم ایران کلمهی اهلل نوشته شده است.

⃝
صحیح

غلط⃝

ج -برخی از تعطیالت دینی مخصوص کشور مانیست .

صحیح⃝

غلط⃝

د -امام خمینی(ره)در کارهای خانه مشارکتی نداشتند.

⃝
صحیح

غلط⃝

پرسشهای چهار گزینهای
 -1خانوادهی بزرگ مردم ایران چه نام دارد؟
الف – کشور 

ب  -امت 

ج -ملت 

د  -هیچکدام

 -2سال ایرانی از چه روزی آغاز میشود؟
الف – اول اسفند 

ج –آخر فروردین 

ب  -آخر اسفند 

د  -اول فروردین.

 -3کدام عید برای همهی مسلمانان مشترک است؟
الف – قربان 

ب  -نوروز 

ج -غدیر 

د  -مبعث

 -4کدام یک از مناسبتهای زیر ملی میباشد؟
الف – عید فطر 

ج –عاشورای حسینی 

ب 22-بهمن 

پاسخ کامل بده.
 -5روزهای تعطیل در ایران به چند دسته تقسیم میشوند؟ نام ببرید.
 -6امام خمینی (ره) با بچهها چگونه رفتار میکرد؟

 -7از نشانههای مشترک ایران سه مورد نام ببرید.

 -8مردم ایران سال ها کنار هم از چه چیزی دفاع کردند؟

 -9آیت اهلل خامنهای دربارهی دانش آموزان چه فرمودهاند؟

د  -عید غدیر
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صحیح و غلط
الف -صحیح

ب -غلط

ج -صحیح

د -غلط
پرسشهای چهار گزینهای

 )1گزینهی ج صحیح است.
 )2گزینهی د صحیح است.
 )3گزینهی الف صحیح است.
 )4گزینهی ب صحیح است.
پاسخ کامل
 )5به دو دسته ،روزهایی که به مناسبت های دینی تعطیل است -روزهایی که به مناسبتهای ملی تعطیل است.
 )6امام خمینی کودکان را خیلی دوست داشتندو با آن ها بازی میکرد و دلش میخواست که آنها خوب درس بخوانند و اخالق و رفتار نیکو داشته باشند.
 )7پرچم – تقویم – سرود ملی
 )8دین و سرزمین ایران
 )9دانش آموزان امیدهای کشور هستند .آنها باید خوب در س بخوانند و ورلزش کنند و رفتار نیکو داشته باشند تادر آینده برای جمهوری اسالمی ایران مفید
باشند.

