
2کشورهاي همسایه : 12درس |پنجم دبستان آزمونک مطالعات اجتماعی
نام ونام خانوادگی:

کالس:
آموزشگاه:

طراح سوال:
نوع آزمون:

1زمان آزمون:

جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.


. ایران قرار دارد. کشور پاکستان در ...................


کشور جمهوري ترکمنستان در ...................... ایران واقع شده است.
 در پاکستان از مهمترین مراکز تجارت و صادرات و واردات دنیاست.بندر . ........................


پرجمعیت ترین همسایه ایران کشور ........................ است.

پاسخ سواالت زیر را به صورت کامل بنویسید.
چرا کشت برنج و پنبه در پاکستان رونق دارد؟-1

کشورهاي مختلف به سفر به پاکستان عالقه مندند؟دان چرا کوه نور-2

مردم ترکمنستان به کدام ورزش عالقه ي زیادي دارند؟ چرا؟-3

روند؟زنان و مردان ترکمنستان چگونه به استقبال عید نوروز می–4

جدول زیر را کامل کنید.-5

نوشیدنی مهمستانغذاهاي مهم پاکورزش ملی پاکستانی هامهمترین عیدهاي مردم پاکستان

ي درست را انتخا کنید.هگزین
ي وسیع مرکزي پاکستان از آبرفت هاي کدام رود به وجود آمده است؟جلگه-1

د رود اتركج رود ارس آمودریاالفرود سند
ي اقیانوس هند چه نام دارد؟بندر مهم پاکستان در کناره-2

د کراچیراولپنديج  پیشاورالف الهور
رود آمودریا به کدام دریا چه می ریزد؟-3

د دریاچه ي جازموریانج دریاچه ي بختگان دریاچه ي آرالالف دریاچه ي ارومیه
صحراي بزرگ کشور ترکمنستان چه نام دارد؟-4
د دریاچه ي جازموریانج مرغا قره قوملف قره بغازا

ترکمنستان کدام شهر است؟پایتخت کشور -5
د مروج الهور اسالم آبادالف عشق آباد



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| 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

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
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