
 باسمه تعالي    

  تاريخ امتحان                اداره كل آموزش و پرورش       ...................    ......نام........................

 مطالعات اجتماعي پنجم )فصل یک و دو(                                    .......................: .......نام خانوادگي

ف
دی

ر
 

 «سؤاالت» 

 :(  نشان دهید Xدانش آموز عزیز !!! پاسخ صحیح را با عالمت )  1

 الف( كدام یک از رفتار های زیر یک ارتباط كالمي است؟

 (تکان دادن سر4              (بوق زدن 3        (صحبت کردن آهسته  2     (حالت اخم با چهره   1

 

 ب(كدام یک از ترس های زیر بجا است؟

 (ترس از برق گرفتگی4(ترس ازدست دادن ديگران    3(ترس از آمپول            2    (ترس از هیوال           1

 

تری دارد و جمعیت زیادی را در زمان كوتاه جا به جا كم كدام یک از وسایل نقلیه آلودگي و ترافیکپ( 

 مي كند؟

 (اتوبوس4                    (قطار درونشهری ) مترو (  3  چرخه               (دو2               (تاکسی     1

 

 ( به كسي كه قطار را هدایت مي كند ............................. مي گویند.ت

 ( همه موارد4(خلبان        3(لوکوموتیوران               2(ناخدا           1

 
 جاهای خالي را با عبارت مناسب پركنید. 2

. برقرار کرده ايم حرف کسی را تايید می وقتی با پايین آوردن سر، (1  .کنیم با او ارتباط ................

. است. (2  احساس غم احساس........................

.و................................. به افراد نیازمند کمک میموسسه ی  (3  .کنند ................................

 .................. بوجود می آيد....( از به هم پیوستن جويبارها .4

 ... می گويند.( به خريد و فروش کاال در داخل يک کشور يا با کشورهای ديگر، ...............................5



 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید: 3

 الف( جمعیت چیست؟

 ب( مهاجرت چیست؟

 پ( اولین كساني كه قنات را كندند؟

 ( یکي از راه های ذخیره آب چیست؟ت

 به سواالت زیر پاسخ كامل بدهید. 4

 ( همدلي چیست و یک مثال بزنید؟8

 

 د.( دو نکته درمورد خوب صحبت كردن را نام ببری3

 

 ( هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟2

 (  دو نمونه از كار های دولت را نام ببرید.4

 

 ( بندر كجاست ؟5

 

 ( رهبر اسالمي باید چگونه باشد ؟6
 

 

 

 
 

 پیروز و سربلند باشید.                               ارزیابي آموزگار :                                                                                               
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| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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