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    به نام خدا

 م ونام خانوادگی : نا                         1دبستان غیردولتی رشد                          پنجم دبستاننوبت دوم آزمون مطالعات 

 د.الف( گزینه صحیح را انتخاب کنی

کردند؟ی زیر در دوره های مغول و تیمور زندگی میکدام یک از شاعران برجسته -1  

الف( مولوی                           ب( سعدی                       ج(حافظ                           د( هرسه        

یکی از کارهای مهم سلطان محمود ................. بود. -2  

د( لشکرکشی به هند      خراسان       ج( لشکرکشی به دمشق  بهالف( لشکرکشی به چین            ب( لشکرکشی        

ی ................ بود.رودکی شاعر معروف دوره -3  

بویهالف( سلجوقیان                      ب( صفّاریان                     ج( سامانیان                      د( آل        

عبّاس در ................ بود.مرکز اصلی حکومت بنی -4  

ایران                             ب( بغداد                         ج( دمشق                         د( بخاراالف(        

)ع( چند سال پس از رحلت پیامبر)ص(  به خالفت رسیدند؟امام علی -5  

سال 25د(                     سال   45سال                     ج(  20سال                         ب(  30الف(         

کشور عراق به کدام دریا راه دارد؟-6  

الف( دریای عمان                    ب(دریای سرخ                  ج( خلیج فارس                  د( دریای خزر        

ترین کشورهای جهان در کدام قاره قرار دارند؟پرجعمیت -7  

ی آسیای اقیانوسیه             د( قارهی آمریکا               ج( قارها                    ب( قارهی آفریقالف( قاره        

کشد؟گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می-8  

ساعت 365ساعت                      د(  6ساعت                    ج(  24ساعت                       ب( 12الف(        

کدام کشور همسایه مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟-9  

الف( پاکستان                         ب( افغانستان                    ج( عراق                          د( ترکیه        

حکومت جمهوری اسالمی ایران در چه تاریخی به جمهوری اسالمی تبدیل شد؟ -10  

1357بهمن  22د(         1359فروردین  12ج(         1357فروردین  12ب(            1358فروردین  12الف(        

 ب( جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. 

که به حکومت .............................  شهرت یافت.داد و حکومتی را تأسیس کرداز فتح ایران ............................  را پایتخت خود قرارهالکو پس -11  

الملک ، مدارسی به نام ...........................................  در شهرهای بزرگ ساخته شد.نظامی سلجوقیان به دستور خواجهرهدر دو -12  

...... گسترش یافت.سلجوقی قلمرو سلجوقیان از شرق تا نزدیکی ........................... و از غرب تا دریای ..................شاهملکدر زمان سلطان -13  

پوشیدند.گفتند؛ زیرا اغلب لباس ................................. میبه پیروان ابومسلم .......................................... می -14  

..... رحلت فرمود و آرامگاه ایشان در .............................  است.پیامبر اسالم در ................................ سالگی در شهر ................................. -15  

گویند.اند ..........................................  میها قرار گرفتهخشکی های وسیع که در میان آب -16  

آیند.ویند که بر اثر آن .......................................  پدید میگبه گردش زمین به دور خورشید .........................................  می -17  

ترین قانون هر کشور ............................................. آن کشور است.مهم -18  

کنند................................... صحبت می.......  بیشتر مردم ترکمنستان .............................................. هستند و به زبان -91  

: ......................... و ........................... و............................استه تقسیم شدهحکومت برای آن که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد به سه قوّ -20  

 ج( به سواالت پاسخ کامل دهید.  

کردند؟خود را از میان ایرانیان انتخاب میعباس اغلب وزیران چرا بنی -21  

 

امام حسین )ع( در مورد دلیل قیام خود چه فرمودند؟ -22  
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دو شهر عراق را که چاه نفت دارند بنویسید. -23  

 

 

مورد( 3چند ویژگی اخالقی پیامبر)ص( را بیان کنید. ) -24  

 

 

جزیره را تعریف کنید.شبه -25  

 

 

ران زیاد شد چرا پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور دادند به حبشه هجرت کنند؟وقتی آزار و اذیّت کاف -26  

 

 

 

حکومت جمهوری اسالمی چه نوع حکومتی است؟ -27  

 

 

 

مورد( 2ترین وظایف حکومت ها را نام ببرید. )مهم -28  

 

 

 

 

 
 

       
 


