
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات اجتماعی

 چهارم دبستان



13 26

برای هر مبحث کتاب، جدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شده. در این جدول تعداد و شمار ۀ سؤال پاس خگویی هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشـوار، دشـوار، دشـوارتر)، درصدهای پاس خگویی ابتدایی و انتهـایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد پاسخ به سؤال و شمارۀ 

سؤا لها تنظیم شد ه است. بدیهی است که این نمـودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایان م یرویم، درصد پاسـ خگویی کمتر و سـؤا لهـا 

دشوارتر  شود.

1

فصل اول

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۱۲

محل هي ما

40

86%

75%

61%

13سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 13 14

29%

 سؤا لهاي  1 تا 13

درصد پاسخگویی %86  تا 75%

 سؤا لهاي  27 تا 40 

درصد پاسخگویی %55 تا 29%

درصد پاسخگویی %86  به75% درصد پاسخگویی %74  به61% درصد پاسخگویی %55  به 29%

    سؤا لهای دشوار

 سؤا لهاي  14 تا 26 

درصد پاسخگویی %74  تا 61%



خیلی خوب

متوسّط

مسلّط نیستم. زرد

سبز

آبی

گا مهاي بعدي: اگر گام اولّتان زرد بود در نوب تهاي

بعدي مطالعه و تمرین، پیشرفت خواهید کرد، سپس

خان ههاي سبز یا آبی را رنگ کنید.

زرد سبز آبی

گام اوّل: میزان تسلّط خود را با رنگ مشخص کنید.

درس دوم: اینجا محلّ هي ماست

درس سوم: خرید و فروش در محلّه

درس چهارم: نقش هي محلّ هي ما

درس اوّل: همسای هي ما

زرد سبز آبی

21201911109

181615

زرد سبز آبی

زرد سبز آبی

تعداد تس تهاي فصل

40 تست

محلّ هي ما

با درخت دانش گام به گام  پیشرفت خود را ارزیابی کنید.

 نسبتاًدشوار دشوار دشوارتر

13 تست
حداقل درصد پاسخگویی حداکثر درصد پاسخگویی

14 تست

5529

13 تست

8675

تعداد تس تهاي دشوارترتعداد تس تهاي نسبتاًدشوار تعداد تس تهاي دشوار

7461

فصل اوّل

34

353328 38

654 221714

25

2423

26 393027

321 1287

29 31 373632

40

حداقل درصد پاسخگویی حداقل درصد پاسخگوییحداکثر درصد پاسخگویی حداکثر درصد پاسخگویی
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 ی مامحلّه : اول فصل چهارم دبستان مطالعات اجتماعی
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 است؟ نادرستکدام گزینه  -1

 توانیم آن مکان را پیدا کنیم.  اگر تاکنون به جایی نرفته باشیم، با استفاده از نقشه می (1

 در کنار هر نقشه، یک راهنما وجود دارد.  (2

 کنیم. های زمینی استفاده میها، از عکسی نقشهبرای تهیه (3

 کند. های روی نقشه را مشخص میها و عالمتراهنمای نقشه، معنای رنگ (4

  ............ توانیم بفهمیم که با استفاده از نقشه می -2

 کشد تا به مقصد برسیم.دقیقاً چقدر طول می( 2 توانیم به مکان مورد نظرمان برویم.از چه راهی می( 1

 کند.هر پارکینگ عمومی تا چه ساعتی کار می( 4 شود.ها چه غذاهایی آماده میدر رستوران( 3

  ... . جزبهبینیم، ی موارد زیر را میاگر از باال به اتاقمان نگاه کنیم، همه -3

 کمد کتاب ( 2  خوابتخت( 1

 میز مطالعه( 4  های درون کمدکتاب( 3

تواند اطاّلعات یک از افراد زیر میکدام نظر شماخواهد برای کالس شنای خود، یک عینک شنای مناسب بخرد. بهسارا می -4

 تر و بهتری را به او بدهد؟بیش

 معلّم ریاضی او.( 2  مربّی شنای او.( 1

 پزشک است. پدرش که دندان( 4  مادرش که وکیل است.( 3

 اشاره دارد؟« اندازپس»های زیر به یک از جملهکدام -5

 را که مادرش در طول هفته برای تغذیه به او داده بود، در یک قلّک انداخت.هایی علی بیشتر پول( 1

 ی پولی را که پدرش برای رفتن به اردو به او داده بود، خرج کرد.کمیل همه( 2

 ی سرویس زهره خرج کرد.اش را برای پرداخت هزینهی حقوق ماهیانهپدر زهره همه( 3

 خرید.گرفت، هر روز از رستوران غذا میکرد و با پولی که روزانه مییش در یک کارگاه نجّاری کار میحسین تمام تابستان را به همراه عمو( 4

  های زیر تولیدی است؟یک از شغلکدام -6

  بانک( 2  شوییخشک( 1

 پرستاری( 4  نانوایی( 3

 روند؟کار میبه چه معنایی به ترتیببهدر راهنمای نقشه،  و   هایعالمت -7

  بنزین پمپ -پل ( 2  پل -بنزین پمپ( 1

 رستوران –پل ( 4  پمپ بنزین -رستوران ( 3

 شود؟کار برده میی نقشه بهکدام مورد برای تهیّه -8

 ی تقریبیهاگیریاندازه( 2  تصاویر ذهنی( 1

 های هواییعکس( 4  محاسبات فرضی( 3

 

96% 

86% 

03/09/96 

92% 

84% 

21/08/95 

94% 

83% 

05/09/95 

91% 

83% 

23/08/93 

94% 

81% 

26/10/93 

94% 

80% 

21/08/95 

90% 

80% 

23/08/93 

90% 

80% 

22/08/94 



  
 

 

 ای مهمحلّ : اول فصل مطالعات اجتماعی چهارم دبستان
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 است؟« محلّه»کدام گزینه تعریف مناسبی از  -9

 کنند.صورت جدا جدا از هم زندگی میقسمتی از مردم هستند که به( 1

 کنند. قسمتی از یک شهر یا روستا است که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می( 2

 کنند.های یک شهر زندگی میخانهافرادی هستند که در ( 3

 کنند.قسمتی از یک کشور است که گروهی از مردم بر اساس شرایط آب و هوایی در آن زندگی می( 4

 ؟شودنمیها کدام رفتار ما باعث آزار همسایه -10

 آلوده نشود.ها کثیف و ها را در جای مخصوص بگذاریم تا محلّ زندگی همسایهزباله( 1

 صدای رادیو و تلویزیون را بسیار بلند کنیم.( 2

 بازی کنیم.ها، در کوچه توپزمان استراحت همسایه( 3

 ها با صدای بلند صحبت کنیم.موقع خداحافظی با مهمان( 4

 است؟ نادرستگزینه  کدام -11

 خود را پارک کنیم. توانیم اتومبیلدر مقابل درب پارکینگ دیگران، می( 1

  صدا کنیم. و، نباید در کوچه سرهادر زمان استراحت همسایه (2

 نباید صدای رادیو و تلویزیون را بلند کنیم. در خانه( 3

 ها باید با صدای آرام صحبت کنیم. موقع خداحافظی با مهمان( 4

 است؟ نادرستدر مورد نقشه و راهنمای نقشه  گزینهکدام  -12

   های موجود در نقشه معنا و مفهوم خاصی ندارند.رنگ (1

 توانیم به مقصدمان برسیم.توانیم بفهمیم که چگونه و از چه راهی میبا استفاده از نقشه، می (2

 شود.های هوایی استفاده میی نقشه از عکسهبرای تهیّ (3

 کند.ص میهای روی نقشه را مشخراهنمای نقشه، معنی عالمت (4

 ؟نیستاز موارد زیر صحیح یک کدام -13

 کنند.ها با گذر زمان تغییر میمحلّه( 1

 ی زیبایی دارد.بوستان محلّه، محلّی مناسب برای ورزش و استراحت نیست و فقط جنبه( 2

 عیدهای مذهبی است.های مربوط به مسجد محلّ برگزاری مراسمی مانند دعا، عزاداری و جشن( 3

 کنند.ی خود با یکدیگر مشورت میدر مسجد، مردم عالوه بر عبادت خدا، برای حلّ مشکالت محلّه( 4

 

 

 ؟نیستکدام مورد جزو امکانات عمومی یک محلّه  -14

   ی تلفنباجه( 1

 ایستگاه اتوبوس( 2

   دستگاه خودپرداز ( 3

 های مسکونیخانه( 4

 

90% 

79% 

24/07/94 

92% 

78% 

24/07/94 

93% 

77% 

25/07/93 

92% 

77% 

19/08/96 

91% 

75% 

24/07/94 

97% 

74% 

8/11/95 
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مطالعات اجتماعی چهارم دبستان  ی مامحلّه : اول فصل

؟نیستمواردی که در بوستان یک محلّه باید رعایت شود،  وکدام گزینه جز -15

به وسایل بازی آسیب نرسانیم.( 1

های مخصوص بریزیم. ها را در سطلزباله( 2

ها بازی کنیم.توانیم روی چمنمی( 3

داشتن بوستان و مراقبت از آن تالش کنیم.برای تمیز نگه( 4

؟نیستبوستان برای کدام کار مناسب  -16

ورزش ( 2 استراحت( 1

درس خواندن( 4 بازی( 3

شود؟در جدول بودجه، دستمزد با چه عنوانی مشخص می -17

درآمد (2 هزینه (1

مخارج (4 انداز پس( 3

توان کامل کرد؟با کدام گزینه می ترتیببهرو، جاهای خالی را توجّه به تصویر روبه با -18

«.ایستندمی ...........های منظّم در صف ..........مردم پشت سر »

رو به قبله -امام جماعت( 1

رو به قبله -آسمان( 2

کنار صف -قبله( 3

کنار صف -امام جماعت( 4

خود به نیکی ...........گو باشیم و با دار و راست، باید امانت...........خواهیم با توجّه به سخن حضرت محمّد )ص(، اگر می -19

رفتار کنیم.

 همسایگان -خدا و پیامبر )ص( ما را دوست داشته باشند( 1

پدر و مادر -خدا و پیامبر )ص( ما را دوست داشته باشند( 2

 پدر و مادر -و پیامبر )ص( را دوست داشته باشیمخدا ( 3

همسایگان -خدا و پیامبر )ص( را دوست داشته باشیم( 4

؟نیستها درست کدام گزینه در مورد محلّه -20

کنند.مردم محلّه در همسایگی یکدیگر زندگی می( 2 محلّه قسمتی از یک شهر است.( 1

یک محلّه شامل چندین روستا است.( 4 کنند.مردم زندگی میدر محلّه گروهی از ( 3

؟نیستکدام مورد صحیح  -21

 ها بهتر است از حال یکدیگر باخبر باشند.همسایه( 1

خواهیم، انجام دهیم ولی در خیابان باید مراعات کنیم.توانیم هر کاری که میی خود میما در خانه( 2

 را باید در جای مخصوص خود قرار دهیم.ها زباله( 3

 در ساعات ظهر یا پایان شب نباید بازی پُر سروصدا انجام دهیم.( 4

92%

74%

25/07/93 

92%

73%

23/07/95 

94%

72%

19/08/96 

94%

72%

24/07/94 

90%

72%

23/07/95 

93%

71%

23/07/95 

89%

70%

23/07/95 
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مطالعات اجتماعی چهارم دبستان  ی مامحلّه : اول فصل
 

؟شودنمیکدام گزینه از امکانات عمومی در شهر محسوب  -22

تلفن کارتی( 2 ایستگاه تاکسی( 1

ماشین پلیس( 4 پارک( 3

اند؟ از چند مکان عمومی استفاده کرده« احسان و پدرش»در متن زیر  -23

ها ابتدا به بانک مراجعه کردند و پدر روز گذشته احسان به همراه پدرش برای انجام چند کار ضروری و خرید خانه به بیرون رفتند. آن»

ها برای فروشگاه دولتی رفتند و وسایلی را که مادر سفارش داده بود، خریدند. آن احسان کارهای بانکی خود را انجام داد، سپس به یک

«تر برسند، با اتوبوس شرکت واحد به خانه برگشتند.تر و سریعکه راحتاین

چهار (2 پنج (1

سه (4 شش (3

ی بیماریانداز به بانک سپردند. امسال به دلیل هزینهعنوان پسمیلیون تومان به  10سهراب و مادرش، سال گذشته روی هم  -24

انداز سال میلیون تومان از بانک برداشت کردند. چقدر از پس 4میلیون تومان و خود سهراب  3پدر سهراب، مادر سهراب 

ها باقی مانده است؟ی آنگذشته

میلیون تومان 4( 2 میلیون تومان 3( 1

 میلیون تومان 8( 4  میلیون تومان  7( 3

؟نیستیک از موارد زیر، جزء امکانات عمومی کدام -25

فضای سبز (2 ی محلّهخانهکتاب (1

ی پارچه فروشیمغازه (4 ایستگاه اتوبوس (3

؟شودنمییک از موارد زیر، در جدول بودجه مشخص کدام -26

 پولی که خرج شده است.( 2 پول توجیبی( 1

دست بیاوریم.خواهیم بهپولی که می( 4 پولی که ذخیره شده است.( 3

کدام مورد صحیح است؟ -27

انداز پس –درآمد = هزینه ( 2 اندازدرآمد = هزینه + پس( 1

انداز = هزینه + درآمدپس( 4 اندازهزینه = درآمد + پس( 3

؟نیستگر ایجاد تغییر در محلّه کدام گزینه بیان  -28

هاتغییر شکل ساختمان (2 نقل مکان افراد (1

ایجاد کتابخانه (4 هاتغییر دکور داخل خانه (3

؟کندنمیراهنمای نقشه چه چیزی را مشخص  -29

های روی نقشهعالمت( 2 هامعنای رنگ( 1

ی بین دو مکانفاصله( 4 خیابان( 3

93%

66%

21/08/95 

89%

66%

03/09/96 

87%

66%

23/08/93

87%

62%

21/07/96 

94%

61%

05/09/95 

88%

55%

21/08/95 

86%

55%

21/07/96 

94%

53%

05/09/95 
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مطالعات اجتماعی چهارم دبستان  ی مامحلّه : اول فصل
 

روند؟شمار میامکانات عمومی بهچه تعداد از موارد زیر، جزو  -30
«پارکینگ هر خانههای کارتی سطح شهرتلفنوسایل بازی در پارکعابر بانک»

چهار (4 دو (3 سه (2 یک (1

ی کالس زیر، در کدام گزینه آمده است؟نقشه -31

1 )

2  )

3 )

4  )

شود؟ایم، کدام مورد دیده میهایش گرفتهتصویری که از باال، از یک کوچه و ساختماندر  -32

ها ی ساختمانپنجره( 1

 های درون حوض آب و ماهی( 2

 هاهای اتومبیلتمام صندلی (3

عالمت روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی( 4

است؟ نادرستگزینه  کدام -33

کنیم. ی خود با دیگران مشورت میدر مسجد، برای حل مشکالت محلّه( 1

 مسجد صرفاً محلّ برگزاری مراسم دعا و عزاداری است.( 2

 شوند. در مسجد همه از حال هم باخبر می( 3

 شوند. در مسجد، مردم عالوه بر عبادت خدا با یکدیگر آشنا می( 4

و پیامبر )ص( ما شوند خدا ، کدام گزینه از مواردی که باعث می«ی ماهمسایه»با توجّه به حدیث پیامبر اسالم )ص( در درس  -34

؟نیسترا دوست داشته باشند،  

دار بودن   امانت( 1

گو بودن راست( 2

رفتار نیک با همسایگان( 3

نمازگزار بودن ( 4

93%

53%

19/08/96 

91%

53%

19/08/96 

88%

53%

21/08/95 

91%

49%

25/07/93 

89%

48%

25/07/93 
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 ی مامحلّه : اول فصل مطالعات اجتماعی چهارم دبستان
 

 شود؟ با توجه به متن کتاب، چه تعداد از کارهای زیر در مسجد انجام می -35

 «های مذهبی ـ بازیمراسم دعا ـ حلّ مشکالت محلّه ـ عبادت خدا ـ برگزاری عزاداری و جشن»

 دو (4 سه (3 پنج (2 چهار (1

های که دیگران هم بتوانند مکانی محلّه قرار بگیریم و برای اینی خود، بهتر است در کدام نقطهمحلّه ینقشهی برای تهیّه -36

 مختلف را روی نقشه تشخیص دهند، بهتر است از چه روشی استفاده کنیم؟

 یک راهنما برای نقشه تهیّه کنیم. -ای که در محلّه وجود داردترین نقطهدر پایین( 1

 یک راهنما برای نقشه تهیّه کنیم. -ای که در محلّه وجود دارد نقطهدر باالترین ( 2

 از آن عکس بگیریم. –ای که در محلّه وجود دارد ترین نقطهدر پایین( 3

 از آن عکس بگیریم. -ای که در محلّه وجود دارد در باالترین نقطه( 4

 رود؟کار میمعنایی بهبه چه   در راهنمای نقشه، عالمت  -37

  دریا ( 2  خانه( 1

 اسکله( 4  جاده( 3

 ؟نیستافتد، ها اتّفاق میکدام گزینه از جمله تغییراتی که در محلّه -38

 کند.ها تغییر میها و فعّالیّتشکل و نوع ساختمان( 1

 شود. ی تلفن عمومی ایجاد میامکانات عمومی جدید مانند باجه( 2

 ی علی عوض شده است.دکور داخل خانه( 3

 کنند. افراد دیگری به یک محلّه نقل مکان می( 4

این پول خرج هزار تومان از  300کردن در یک کارخانه، یک میلیون تومان حقوق گرفت و پدر علی ماه گذشته با کار -39

 هزار تومان دیگر خرج خرید وسایل مورد نیاز منزل شد. درآمد پدر علی در ماه گذشته چقدر بوده 200شد و خانه اجاره

 است؟

   هزار تومان    300( 1

  هزار تومان    200( 2

   یک میلیون تومان  ( 3

 هزار تومان    500 ( 4

 10000ی وسایل کاردستی گیرد. او در پایان ماه برای تهیهتومان از مادرش پول توجیبی می 6000ای مریم در ماه آبان هفته -40

از راست  ترتیببهانداز او تومان خرج کرده باشد، درآمد و پس 14000تومان از مادرش گرفته است. اگر مریم در پایان ماه 

 به چپ چند تومان بوده است؟

   14000ـ  70000 (1

  20000ـ  34000 (2

   10000ـ  60000 (3

 14000ـ  10000 (4
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فصل دوم

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۱۲

66

83%

71%

51%

7سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 9 10 22%

 سؤا لهاي  41 تا 47 

درصد پاسخگویی %83  تا 71%

 سؤا لهاي  57 تا 66

درصد پاسخگویی %50  تا 22%

درصد پاسخگویی %83  به71% درصد پاسخگویی % 68 به 51% درصد پاسخگویی %50  به 22%

    سؤا لهای دشوار

 سؤا لهاي  48 تا 56

درصد پاسخگویی % 68 تا 51%

شهر من، روستاي من

برای هر مبحث کتاب، جدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شده. در این جدول تعداد و شمار ۀ سؤال پاس خگویی هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشـوار، دشـوار، دشـوارتر)، درصدهای پاس خگویی ابتدایی و انتهـایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد پاسخ به سؤال و شمارۀ 

سؤا لها تنظیم شد ه است. بدیهی است که این نمـودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایان م یرویم، درصد پاسـ خگویی کمتر و سـؤا لهـا 

دشوارتر  شود.




