
 نام: 

 نام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره کارت: 

 به نام آفریدگار هستی 

 اراک 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 آموزشگاه: 

       ی در مطالعات اجتماعیسؤاالت امتحان

  دیماهپایه : پنجم           نوبت: 

 

 محل مهرآموزشگاه                
 

 95/...تاریخ امتحان:    /       

 دقیقه06وقت الزم :         

  10تعداد سؤاالت:          

 ی یک                صفحه                                 صفحه تنظیم شده است. 2توجه فرمایید: سواالت در               ردیف

 مشخص کنید.پاسخ صحیح رابا عالمت  1

 ؟مهم ترین راه ارتباط بادیگران کدام است 

  سکوتد(                گفت وگوج(              همدلیب(                  دست دادنالف( 

 ؟ کدام ترس نابجاست

 ترس از حیوانات درندهد(              ترس از صدای مهیبج( ترس از بلندی        ب(           ترس ازامتحانالف( 

 ؟مهم ترین منبع آب شیرین کدام است

  چاهد(                       قناتج(                        چشمهب(                       ودهارالف( 

 ؟کدام مورد از وظایف قوه ی مجریه نیست

  پیشرفت کشورد(        نظارت براجرای درست قوانینج(        تامین وسایل آسایش ورفاه مردم  ب(         یناجرای قوانالف( 

 ؟ خرید وفروش درداخل یک کشوریا باکشورهای دیگر چه می گویند به

  بازرگانید(                           حمل ونقلج(                 واردات              ب(                  صادراتالف( 

 ؟ کدام کشورهمسایه بیشترین مرزرا باایران دارد

 پاکستاند(                  افغانستانج(                     ترکیهب(                   عراقالف( 

 جمالت زیر را کامل کن. 2

 ...................... می گویند. به مجموعه ی افرادی که دریک جا زندگی می کنند -

 . به گروهی که برای انجام کاری با یکدیگر مشورت می کنند ........................   می گویند -

. بیشترین صنایع مصرفی را درخود جای داده است -  . استان ..................

 . اولین رهبرانقالب اسالمی.......................................... بودند  -

 ؟دن جمالت زیر را مشخص کنیدصحیح یاغلط بو 3

  غلط           صحیح            .     رئیس جمهور هرپنج سال یک بار وبا رأی مردم انتخاب می شودالف(. 

 غلط          صحیح                 .                           ترکیه وعراق از همسایگان غربی ایران هستندب( 

 غلط          صحیح                       .             ر سرعت غیر مجاز رخ می دهداغلب تصادف ها براثج( 

  غلط           صحیح                  .             شادی احساسی است که دیگران باید درمابه وجود آورندد( 

 ؟مورد(3وقتی کسی با ماصحبت می کندچه نکاتی را باید رعایت کنیم) 4

 

 

 

7class.ir



 صفحه ی دوم دیفر

 ؟مورد(3چه راهایی برای برای برطرف کردن احساس غم وجوددارد) 5

 

 

 یک مورد از همدلی خودبادیگران را بیان کنید.؟همدلی یعنی چه  0

 

 

 ؟دربرخی نواحی ایران جمعیّت بیشتر ودربرخی جمعیّت کمتراستچرا 7

 

 

 صنایع مادرراتعریف کنید ویک مورد راتوضیح دهید. 8

 

 

 معایب ومزایای حمل ونقل آبی را توضیح دهید. 9

 

 

 رودهای ایران به کجا می ریزند؟ 16

 

 جمهوری اسالمی چه نوع حکومتی است؟ 11

 

 وظیفه ی قوه ی قضائیه چیست؟ 12

 

 ؟کدام کشورهادرشمال ایران قراردارند 13

 

 ؟ته باشدوظیفه ی رهبر چیست ورهبر جامعه ی اسالمی چه ویژگی هایی باید داش 14

 

 

 «اراک2سرگروه آموزشی پایه ی پنجم ناحیهجیریایی »

 

 بازخورد آموزگار

 

 

 

    پنجم فصل تلگرام درکانال تیعضو نکیل
https://telegram.me/kelaspanj 
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