
                                                          تاریخ:                                                                                      پنجم                                                :                                   نام و نام خانوادگی

 (9تا  9های مطالعات اجتماعی )درس                                                           هدقیق 00زمان:                                        

 جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ: -1


قطارَا ممکه است ..................... یا مخصًص .................. باشىذ.



. می گًیىذ. بٍ خریذ ي فريش کاال در داخل یک کشًر یا با کشًرَای دیگر .........................
. تریه معادن دویاست........................ از بسرگمعذن مس

ٍبٍ ........................ ویاز دارد.ای برای تًلیذ کاال َر کارخاو 

کىذ.می. وفت ي گاز را بٍ مًاد شیمیایی تبذیل ........کارخاوٍ ......

میک.. ي بٍ کسی کٍ قطار را َذایت می.........کىذ ............شتی را َذایت میبٍ کسی کٍ ک .  گًیىذ.ىذ ........................

 انتخاب کنیذ.ی صحیح را گسینه -2

کذام یک جسء صىایع مادر کشًر است؟ 

 د( کارخاوٍ لبىیات  ج( کارخاوٍ پارچٍ بافی    ب( کارخاوٍ قىذ ي شکر    الف( کارخاوٍ ريب آَه  

کذام ريش حمل ي وقل برای حمل کاالَای سىگیه، بسیار ارزان است؟

 د( کامیًن              ًَاپیماج(                   ب( کشتی            راٌ آَه  الف( 

صىایع ريب آَه در کذام شُرَا يجًد دارد؟

 تبریس اًَاز – د(             اراک تبریس – ج( اصفُان             اراک – ب(           اًَاز الف( اصفُان –

 

 یذ.درست یا نادرست عثارت های زیر مشخص کن -3
 َستىذ.                  درست            وادرستاتًمبیل ي یخچال از کاالَای مصرفی

درست            وادرست      کىذ.                ان ماشیه آالت ي داري را صادر میایر

 

 های زیر را تعریف کنیذ. هر یک از کلمات یا عثارت -4

 ..............................................................................................................................................................................صىعت: الف( 

 ...........................................................................................................آزاد راٌ : ................................................................... ب(

 .............................................................................................بىذر : ......................................................................................ج( 



 وسایل حمل و نقل را تعریف کنیذ. -5    

 

 صادرات را تعریف کنیذ. -6   

 

 ها( حمل و نقل تا کشتی را تنویسیذ.یو معایة )تذ (هامسایا )خوتی -7

 

 

 ای، چه نکات ایمنی را تایذ رعایت کننذ؟راننذگان و مسافران در سفرهای جادّه -8

 

 

 ی کشورمان را تنویسیذ.چهار مورد از صادرات عمذه -9

 

 

 صنایع مادر را تعریف کنیذ و ترای آن مثالی تسنیذ. -11
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