
                                       

 

                                                                    :دانش آموزنام و نام خانوادگی   ۷-۷۱مطالعات:درس میان ترم سؤاالت آزمون

 پنجم-دبستان     ه تحصیلی:پایمقطع  و 

  ه:   مدرســـــ 

                                                                                                  هدیه به امام زمان عج سه بار سوره توحید و سه صلوات

 تاریخ امتحان: ـ

 دقیقه   ۰۶:  وقت

               :معلم مربوطه

نهایی دانش آموز: وضعیت

 خیلی خوب:                  خوب:

نیاز به تالش:                   قابل قبول: 

 چه نکاتی توجه کنیم؟ هوقتی کسی با ما صحبت می کند الزم است ب۱

 

 مثال بزنید.ری در ما دارند؟ برای هرکدام یک احساسات خوشایند و ناخوشایند چه تاثی ۲

 

 

 جا را توضیح دهید و برای هرکدام یا مثال بزنید. جا و نابه های به ترس ۳

 

 همدلی یعنی چه؟ ۴

 کند؟ کمک می جمعیت هالل احمر در چه مواقعی و چگونه به مردم ۵

 

 عالمت جمعیت هالل احمر است؟  کدامیک

      
 .گروه را تعریف کنید ۶

 شوند؟چرا؟ آیا اعضای یک خانواده گروه محسوب می

 

 موزی چیست؟آ هدف از تشکیل شورای دانش ۷

 

 شود؟ کشور ایران از نظر پراکندگی جمعیت به چند ناحیه تقسیم می ۸

 مورد ۲جدول را کامل کنید.هرکدام  ۹

  ی جمعیت عوامل جذب کننده

  ی جمعیت عوامل دفع کننده
 

 د؟شو تشکیل می  رود چگونه ۱۱

 چرا بعضی از رودها قابل استفاده نیستند؟
 

 ع مادر در کشورِ ما کدامند؟ترین صنای مهمالف( ۱۱

 

 ب(چند نمونه از صنایعِ مصرفی نام ببرید.

 عریف کنید.اصطالحات زیر را ت ۱۲

 بازرگانی:

 واردات:

 صادرات:

 .حمل و نقل با هواپیما و کشتی را با هم مقایسه کنیدالف( ۱۳
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 ی کشتی: ی هواپیما:                               راننده ی قطار:                         راننده نامند؟   راننده های زیر را چه می ب(راننده

 شوند؟ ی مجریه شامل چه کسانی می قوهالف( ۱۴

 

 ی مجریه را بیان کنید. وظایف قوهب(

 جاهای خالی را پر کنید. ۱۵

.است.ی حرکت چرخشی زمین الف(نتیجه ................................ 

 .است.ن.....................................لی زمیاقی حرکتِ انت جهب(نتی

 وضیح کوتاه دهید:زیر را تموارد  ۱۶

 خط استوا:ف(ال

 النهار: ب(نصف

 نام ببرید.دم در نواحی مختلف را زندگی مر سه نمونه از ۱۷

 

 گذرانند؟ های استوایی چگونه است و مردم زندگ خود را چگونه می ی جنگل هوا در ناحیه و آب ۱۸

 

 کنید. گذاری شماره به ترتیبهای زیر را  درویدا ۱۹

 هانان به حبشگروهی از مسلم هجرتِ

 پنهانی دعوت پیامبر به اسالم به طور

 بعثت پیامبر

 دعوت به صورت آشکار

 طاِلب بیمت در شِعْبِ اَاقا

 یر را توضیح دهید:وارد زم ۲۱

 هجرت:الف(

 ب(جهاد در راه خدا:

 لمانان:أ تاریخ مسمبدپ(

 موفقیت،چیزی غیر از تالشِ شما نیست.

 به احترام پدر و معلمت از جای برخیز،هرچند فرمانــروا باشی. )امام علی علیه السالم(

بازخورد توصیفی آموزگار

والدین سنجی: والدین گرامی خواهشمندم نظر خود را راجع به آزمون فرزندتان در این قسمت بنویسید:

اریخ و امضاءت

ی عملکردت در این آزمون چیه؟آموز عزیز نظرت دربارهخود سنجی: دانش

  )کدوم مبحث رو یاد نگرفتی عزیزم؟(؟بشهاین درس حل  معلمت می دی تا مشکلت تویچه پیشنهادی به 
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 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
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