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آزمون مطالعات اجتماعی پایهی پنجم

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

 .1جمله های درست و نادرست را مشخص کنید.
 -مصریان اولین بار با کندن قنات از آب های زیر زمینی استفاده کردند.

ص

غ

 -میزان درآمد ماهیانه و تلفن همراه حریم شخصی هستند.

ص

غ

 -کمبود درآمد و شغل بیشتر هر دو جزء عوامل جذب کننده جمعیت هستند.

ص

غ

 -رئیس جمهور هر پنج سال یک بار و با رای مردم انتخاب می شود.

ص

غ

 .2موارد مربوط را به هم وصل کنید.
 .1مناسب برای حمل کاالهای سبک
 .2آهسته حرکت میکند.
 .3به رانندهی آن لوکوموتیوران میگویند.
 .4به رانندهی آن ناخدا میگویند.
 .5سرعت زیادی دارد.
 .6بخش عمدهای از صادرات و واردات ما به
وسیلهی آن انجام میشود.

 .3مهم ترین راه ارتباط با دیگران کدام است ؟
ب ) همدلی

الف ) دست دادن

ج ) گفت و گو

د ) سکوت

 .4کدام ترس نابجا است؟
الف ) ترس از امتحان

ب ) ترس از بلندی

ج ) ترس از مار

د ) ترس از برق گرفتگی

 .5کدام مورد از وظایف قوه ی مجریه نیست ؟
الف ) اجرای قوانین

ب ) تامین آسایش و رفاه مردم

ج ) نظارت بر اجرای درست قوانین

د ) پیشرفت کشور

 .6به خرید و فروش کاال در داخل یک کشور یا با کشورهای دیگر چه می گویند؟
الف ) صادرات

ب ) واردات

ج) حمل و نقل

د ) بازرگانی

 .7شما میتوانید پس از رسیدن به سن  .............با اهدای خون به کسانی که به خون نیاز دارند ،
کمک کنید.
الف)  22سالگی

ب)  16سالگی

ج)  15سالگی

د)  11سالگی

 .1راهآهن سراسری ایران به کدام بندر  ،در کنارهی دریای خزر مربوط میشود؟
الف) بندرعبّاس

ب) بندر آبادان

ج) بندر امام خمینی

د) بندر ترکمن

در جاهای خالی کلمه مناسب را بنویسید .
 .9به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند  .........................می گویند
 .11در دین اسالم به  .............................در کارها سفارش شده است .
 .11پرواز های خارجی از فرودگاه های  ................................انجام می شود.
 .12مهم ترین قانون هر کشور  ..........................است .
 .13هر کارخانه برای تولید کاال به  ............................نیاز دارد .
 .14اولین رهبر انقالب اسالمی  ...............................بودند.
 .15ما درحین گفتوگو  ،بعضی از چیزها را بدون صحبتکردن به دیگران انتقال میدهیمکه به
این نوع ارتباط .......................میگویند.
 .16قوهی مقننه از  ........................و  ........................تشکیل میشود و وظیفه  .....................دارد.
 .17حریم شخصی یعنی چه؟

 .11چرا آب بعضی از رودهای کشور ما برای کشاورزی مناسب نیست؟

با آرزوی موفقیت برای شما

محمدیان

