
 نام و نام خانوادگی:
  

  پنجم پایه:
  
  

  کریمی رادمریم  :نام آموزگار
  

  مطالعات اجتماعی:رسدنام 

 به نام خدا
  

  سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
  

  3سازمان آموزش و پرورش ناحیه 
  دبستان خرد 

  
  

  10/1400/    تاریخ آزمون:
  
  دقیقه  45 :ن  دت زمام
  
  

  1تا   10درس  مبحث:
  
  
       (نیمسال اول) 1400ماه دي  

خ   
  خ

  ن  ق  خ

  کدام مورد براي همدلی با فرد غمگین درست است:)1
  د. همه مواردب. گوش دادن به حرفهاي او        ج. امیددادن به او     الف. صحبت دوستانه     

  

        

  )کدام مورد از فایده هاي مشورت است؟2
  ب. تصمیم گیري دقیق تر و درست تر                    الف. آگاه شدن از نظرات دیگران        
   د. همه موارد                     ج. بهره گیري از اطالعات افراد         

        

  )کدام مورد درست نیست؟٣
  الف. در شورا همه می توانند به تنهایی تصمیم گیري کنند.   

  ب. در شورا همه می توانند نظر خود را بیان کنند.          
          .ج. هر عضو گروه باید وظیفه خود را بشناسند  
  د. در گروه همه باید نظم را رعایت کنند. 

        

  )جاهاي خالی را کامل کنید:4
  ....................  به وجود می آید.*اگر آب زیر زمینی خود به خود به سطح زمین راه پیدا کنند  

  *رودخانه  ....................  پس از عبور از شهر اصفهان به  ....................  می ریزد.
*راه آهن سراسري بندر  ....................  در شمال را به بندرهاي  ....................  و  ....................  

  می کند. در جنوب متصل
  *قوه مجریه همان  ....................  است و رییس آن  ....................  است.

        

  ) درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید:5
  راه هوایی براي جابه جایی سریع  و کاالي سبک مناسب است.* *

  **تلخه رود و سیمینه رود به دریاي خزر می ریزند.
  رودهاي ایران از البرز و زاگرس سرچشمه می گیرند.**بیشتر 

 دهیم ارتباط کالمی برقرار ** هنگامی که بدون صحبت کردن پیامی را به دیگران انتقال می
  کرده ایم. 

        

          )نظارت بر اجراي درست قوانین بر عهده کدام قوه است؟6



  
  مورد))مزایا و معایب حمل و نقل آبی را بنویسید: (هرکدام یک 7

  مزایا                       .........................................................................
  معایب                    ........................................................................

        

 بنویسید.)دو مورد از خوبی هاي افزایش جمعیت را 8
  

        

  )دو مورد از وظایف حکومت را بنویسید.9
  
  

        

          صنایع مادر راتعریف کنید.)10

          )دو مورد از عوامل دور کننده جمعیت را بنویسید.11

          )مهاجرت را تعریف کنید.12

  )استفاده از کدام وسیله در شهرهاي بزرگ باعث ترافیک می شود؟13
  د. مینی بوس             ج. اتومبیل شخصی             ب. اتوبوس              الف. مترو     

        

  )کدام مورد از صادرات ایران نیست؟14
 د. قالی                             ج. نفت           ب. پسته          الف. ماشین آالت    

  

        

  )راهبر کشتی کیست؟15
  د. راهبر                 ب. لوکوموتیوران          ج. کاپیتان           الف. خلبان         

        

  )مواداولیه براي تولید در کارخانه پتروشیمی کدام است؟16
  د. فوالد                 ب. موادشوینده          ج. نفت و گاز             الف. نفت        

  

        



  
  
  
  

        

  

  به ندرت  تقریبا  کامال  انتظارات آموزشی  ردیف
        احساسات ما و همدلی را می شناسد  1
        مفهوم گروه و شورا را می داند  2
        جمعیت و مفاهیم مرتبط را می شناسد  3
        منابع آب ایران را به خوبی یاد گرفته است  4
        راهها و حمل و نقل را مسلط است  5
        گرفته استکشوچگونه اداره می شود را به خوبی یاد   6

  بازخورد توصیفی:
  
  

  

  خود سنجی:

  )آیا از این آزمون راضی هستم؟چرا؟1

....................................................................................................................  

  بگیرم؟)به نظر معلم و خودم در این درس چه چیزهایی را بیشتر یاد 2

....................................................................................................................  

  )براي این که بیشتر یاد بگیرم چه کارهایی باید انجام دهم؟3

....................................................................................................................  

  

  

  

  



 


