
   اداره کّل آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران     استان:           شهرستان:                نام ونام خانوادگی:

آزمون درس:مطالعات اجتماعی            نوبت: اّول            نام آموزشگاه:            پایه: پنجم دبستان

نمره( 0\5سؤاالت ص و غ هرمورد )                         

ندارند.( افراد خویشاوند من حّق دخالت درحریم شخصی من را 1

درما احساس شادی ایجاد کنند.  نمی توانند( دیگران 2

خون خود را اهدا کرد. نمی توانسالگی  11( تاقبل ازرسیدن به سّن 3

نیست.ضروری  داشتن رابطه ی خوب دریک گروه( 4

( اگرتعداد افرادی که می میرند، کمترازافرادی که متّولد می شوند، باشند، جمعّیت افزایش می یابد.5

( اکثر رودهای ایران ازکوه های شرقی وشمال شرقی سرچشمه می گیرند.6

( استفاده ازقطارشهری)مترو( ازاتوبوس برای حمل مسافران به سرفه تراست.7

ه ی مقّننه می باشد.( دولت همان قوّ 1

(  0\5است؟) به جا( کدام ترس 9

الف( ترس ازتاریکی          ب( ترس ازآمپول         ج( ترس ازخدا         د( ترس ازهیوال

(0\5( پرتراکم ترین ناحیه ی آب وهوایی ایران کدام ناحیه است؟)10

گرم وشرجی          د( معتدل وکوهستانیالف( گرم وخشک          ب( معتدل ومرطوب خزری          ج( 

(0\5( آبی که مردم شهرتهران مصرف می کنند، ازکدام رودها تأمین می شود؟)11

         کرج          د( قزل اوزن وشاهرود-جاجرودچالوس          ج( -چالوس          ب( جاجرود-الف( کرج

(0\5دارد؟)( درکدام استان صنایع ماشین سازی وابزاروجود 12

الف( اصفهان          ب( خوزستان          ج( مرکزی          د( بوشهر

(0\5)نمی باشد؟( کدام یک ازشهرهای زیردارای فرودگاه بین المللی 13

الف( گرگان          ب( تهران          ج( مشهد          د( کرمانشاه

(0\5ی درایران اّتفاق افتاد؟)چه رویداد مهمّ  1351فروردین ماه  12( درتاریخ 14

الف( ورود امام خمینی)ره( به ایران          ب( تبدیل حکومت ایران به جمهوری اسالمی

ب اسالمی               د( آمدن مردم به پای صندوق های ریی برای ریی دادن به جمهوری اسالمیج( پیروزی انقال

(0\5ران کدام است؟)( کوچکترین )کم وسعت ترین( کشورهمسایه ی ای15

الف( جمهوری آذربایجان          ب( عراق          ج( ترکمنستان          د( ارمنستان

نمره( 0\5سؤاالت کامل کردنی هرمورد )                   

است.---------------( مهم ترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر16

 می باشد.----------------یت شود( مهم ترین نکته که درهرگروه باید رعا17

 ازبه هم پیوستن دورود قزل اوزن وشاهرود به وجود آمده است.--------------( رود11

7class.ir



 -------کاالهایی که درداخل یک ناحیه تولید شده اند، برای فروش به جاهای دیگرفرستاده می شوند؛ به این کار( 19

 می گویند.----------------( به راهبرقطار20

 می باشد.--------------------( وظیفه ی قّوه ی مقّننه21

 نام دارد.-----------------( نزدیکترین اقیانوس به ایران اقیانوس22

 نمره( 0\5سؤاالت کوتاه پاسخ هرمورد )                    

 وظیفه ی جمعّیت هالل احمرچیست؟( 23

 ( کدام رود به خلیج فارس می ریزد؟24

 بندر درجنوب ایران است که کشتی ها درآنجا توّقف وبارگیری می کنند یا بارخود راتخلیه می کنند؟( کدام 25

 ( هدایت هواپیما برعهده ی چه کسانی می باشد؟26

 ( دادسراها ودادگاه ها جزء کدام یک ازقوای سه گانه دولت ایران اسالمی می باشند؟27

 ( آب وهوای جمهوری آذربایجان چگونه است؟21

 ( پایتخت کشورارمنستان چه نام دارد؟29

 ( صنایع مادروصنایع مصرفی را تعریف کنید وبرای هریک مثالی بزنید؟30

 الف( صنایع مادر:

 ب( صنایع مصرفی:

 ( انواع راه ها و وسایل حمل ونقل را نام ببرید؟31

 

 ( دومورد ازصادرات و دومورد ازواردات کشورایران را نام ببرید؟32

 

 رد ازوظایف حکومت را نام ببرید؟( چند مو33

 

 

 ( کدام کشورها درشمال ایران قراردارند؟34

 

 تاریخ آزمون:                    نمره آزمون:

 

 

 مؤفّق وپیروزباشید


