به نام خدا

آزمون نوبت اول

دی

آموزگار

نام ......................................... :

دبستان الجوردی – کالس دانشمندان کوچک

مطالعات اجتماعی

89

مهدی حالجی

نام خانوادگی ....................... :

ســـــــواالت
 -1در هنگام تصمیم گیری اولین کاری که باید انجام دهیم چیست؟
الف) درباره موضوع خوب فکر کنیم

ب) تصمیم بگیریم

ج) بهترین راه را انتخاب کنیم

د) گزینه الف و ج

 -2ما می توانیم از چه کسانی هنگام تصمیم گیری مشورت بگیریم ؟
الف) مادر و پدر

ب) کسانی که صالحیت و تجربه دارند

ج) کسانی که مارا دوست دارند

د) کسانی که به ما وابسته اند

 -3کدام یک از انرژی های زیر تجدید پذیر نیست ؟
ب) انرژی خورشیدی

الف) انرژی های نو

د) انرژی باد

ج) انرژی هسته ای

 -4بعد از غالت مهم ترین منابع غذایی کدامند ؟
ب) سبزیحات

الف) حبوبات

د) حبوبات و محصوالت جالیزی

ج) برنج

 – 5درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید

درست
الف

در بعضی مواقع برای راضی نگه داشتن دوستانمان باید برای خانواده هایمان دردسر درست کنیم

ب

مبدا تاریخ مسلمانان هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه است

ج

هر صد سال یک قرن یا سده است

نادرست

 -6جاهای خالی را کامل کنید .
الف – سه مرحله ی عمده ی کشاورزی  ..................... ، ..................... ، .....................است .
ب – یکی از نشانه های معماری اسالمی  .....................است .
ج  ..................... -و  .....................دو فعالیت مهم کشاورزی هستند .
د – صادرات و واردات  .....................و  .....................بزرگترین تجارت در جهان امروزی است .

 -7از نظر امام علی (ع) یک دوست خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

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

 -8مهم ترین علت پیشرفت مسلمانان چه بود ؟ .......................................................................................................................................
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 -9نقشه گردشکری چه نقشه ای است ؟

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

 -11در برچسب انرژی هر چه فلش به سمت رنگ سبز پر رنگ ( )Aنزدیک تر باشد  ،آن وسیله چه ویژگی دارد ؟

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

 -11هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید .

زراعت .............................................................................................................................................................................................................. :
برق حرارتی ...................................................................................................................................................................................................... :

 -12سوخت های فسیلی را تعریف کنید .

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

 -13به چه علت همه ی کشورها تالش می کنند انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کنند ؟

..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
 -14پنج مرحله تایید تصمیم را بنویسید .

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

بازخورد آموزگار :

خودسنجی :

بازخوردولی :
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پاسخنامه

 -1گزینه الف

 -2گزینه ب

 -3گزینه ج

 -4گزینه د
 – 5الف ) نادرست

ب) درست

ج) درست

 -6جاهای خالی را کامل کنید .
الف – سه مرحله ی عمده ی کشاورزی کاشت  ،داشت  ،برداشت است .
ب – یکی از نشانه های معماری اسالمی گنبد است .
ج  -زراعت و باغداری دو فعالیت مهم کشاورزی هستند .
د – صادرات و واردات نفت و گاز بزرگترین تجارت در جهان امروزی است .

 -7از نظر امام علی (ع) یک دوست خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟
 )1دوست خوب خیر خواه شماست و شما را از کارهای بد و نامناسب باز می دارد .
 )2دوست خوب با شما صادق و یکرنگ است .
 )3دوست خوب خوش اخالق و با ادب است .

 -8مهم ترین علت پیشرفت مسلمانان چه بود ؟ تعالیم دین اسالم

 -9نقشه گردشکری چه نقشه ای است ؟نقشه ی گردشگری نقشه ای است که روی آن مکان دیدنی و آثار تاریخی را نشان داده می شود

 -11در برچسب انرژی هر چه فلش آن به سمت رنگ سبز پر رنگ ( )Aنزدیک تر باشد  ،آن وسیله چه ویژگی دارد ؟
یعنی آن وسیله انرژی کمتری مصرف می کند و کارایی آن بیشتر است .
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 -11مفاهیم زیر را تعریف کنید .
زراعت  :زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد ار کاشت دانه  ،حداکثر تا یکسال محصول می دهند مانند گندم  ،گوجه فرنگی و هویج .
برق حرارتی  :با سوزاندن سوخت های فسیلی آب را به بخار تبدیل می کنند  .فشار بخار آب  ،توربین را به حرکت در می آورد و برق تولید می شود .

 -12سوخت های فسیلی را تعریف کنید  .به زغال سنگ  ،نفت و گاز و مشتقات آنها نظیر گازوئیل و بنزین  ،سوخت های فسیلی می گویند .

 -13به چه علت همه ی کشورها تالش می کنند انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کنند ؟
به سوخت های فسیلی  ،غیر قابل تجدید می گویند یعنی با استخراج تمام می شوند  .سوخت های فسیلی در اعماق زمین وجود دارند و میلیون

ها سال طول می کشد تا تشکیل شوند  .به همین دلیل امروزه همه ی کشورها انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی می کنند .

 -14پنج مرحله تایید تصمیم را بنویسید .
 )1بر خالف دستورات دینی است ؟
 )2بر خالف مقررات مدرسه  ،خانه یا اجتماع است ؟
 )3باعث ناراحتی و نا رضایتی خانواده ام می شود ؟
 )4بر سالمتی خود ودیگران لطمه می زند ؟
 )5باعث دردسر درست کردن برای خود و دیگران می باشد ؟
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