هب انم خدا

نام و نام خانوادگی:

دبستان عمار

ردیف

امتحان مطالعات اجتماعی

پایه پنجم

گزینه ها

سواالت

1

مهم ترین راه ارتباط انسان ها با دیگران  .............................................است.
-2ارتباط غیر کالمی

1

-1گفت و گو(کالم)

2

همه ما انسان ها از زمانی که متولد می شویم به  .........................................نیازمندیم.
-1ارتباط با دیگران

3

-2غذای دیگران

5

-3زندگی کردن با دیگران

-4دوست داشتن دیگران

-3محبت دیگران

کدام یک از موارد زیر جزو حریم شخصی دیگران می باشد؟
-1مسائل خصوصی هر فرد

4

-4محبت کردن به دیگران

-2تلفن همراه

-4همه موارد

-3میزان درآمد ماهیانه خود فرد

کدام یک از ترس های زیر جزو ترس نابجا می باشد؟
 -1ترس از صداهای مهیب و وحشتناک

-2ترس از بلندی و جاهای خطرناک

-3ترس از حیوانات موذی و درنده

-4ترس از آمپول و رفتن به دندان پزشکی

کدام یک از موارد زیر جزو اصول خوب گوش کردن نمی باشد؟
-1به حرف های او دقت کنیم و حواسمان جای دیگری نباشد.
-2کالم گوینده را قطع نکنیم و صبر کنیم تا حرف هایش تمام شود.
-3زمان مناسبی را برای گوش دادن به حرف های او انتخاب کنیم.
-4گاهی با تکان دادن سر یا سوال کردن،گوینده را تشویق کنیم.

6

هنگامی که ما بعضی از چیزها را بدون صحبت کردن به دیگران انتقال می دهیم ،به این نوع ارتباط  .................. ،می گویند.
-1ارتباط کالمی

7

-2ارتباط دو طرفه

9

-1در هر گروه باید نظم و مقررات رعایت شود.

-2همه اعضای گروه وظایف خود را بشناسند.

-3اعضای یک گروه با هم روابط خوبی داشته باشند.

 -4همه ی موارد.

با توجه به ترجمه آیه  38سوره ی شورا (در کارهایشان با یکدیگر مشورت می کنند) کدام گزینه صحیح است؟

12

-2مشورت و همفکری در کارها

-3برگزاری انتخابات

-4آشنایی با وظایف خود

به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند  ........................................می گویند.
-1خانواده

11

-2آتش نشانی

-3سازمان هالل احمر

-4سازمان غذا و داروی ایران

برای اینکه در گروه عضو موثری باشیم چه کارهای باید انجام دهیم؟

-1همدلی با هم
10

-3ارتباط دوستانه

کمک کردن به مردم در حوادثی مانند سیل ،زلزله و تصادف های رانندگی جزو وظایف کدام سازمان است؟
-1سازمان انتقال خون ایران

8

-4ارتباط غیر کالمی

-2جامعه

-3ساکنان یک منطقه

-4جمعیت

کدام یک از گزینه های زیر از خوبی های افزایش جمعیت نمی باشد؟
-1نیروی کار بیشتر فراهم می شود.

-2نیروی بیشتر برای دفاع از کشور.

-3باعث فقیر شدن خانواده می شود.

-4گزینه  1و 2

در کدام ناحیه آب و هوای ایران ،با توجه به وسعت کمی که دارد جمعیت زیادی را بخاطر وجود آب و هوای مساعد ،باران کافی و
خاک حاصلخیز در خود جای داده است؟
-1ناحیه داخلی ایران

-2کوهپایه ای رشته کوه های البرز و زاگرس

-3تهران و اطراف آن

صفحه()1

-4کناره دریای خزر
ادامه سواالت در صفحه بعد

2

3

4

ردیف

13

14

سواالت
-1مهاجرت برای کار یا زندگی در آن جا.

-2تعداد مرگ و میرها بیشتر از تولدها باشد.

-3وجود درامد بیشتر در آن جا.

-4تعداد تولدها از مرگ و میرها بیشتر باشند.

کدام یک از عوامل دور کننده جمعیت می باشد؟
-2وجود دانشگاه های بزرگ

-2راه آهن-قطار

-3خلبان

-2کاپیتان

-4لوکوموتیوران

 12-3فروردین 58

 22-2بهمن57

 22-4فروردین58

-2قوه ی مجریه

-4قوه قضاییه

-3دولت

-2شجاع

-4همه موارد

-3عالم
-3قند و شکر

-2پتروشیمی

-4کفش

چه کسانی اولین بار با کندن قنات از آب های زیرزمینی استفاده کردند؟
-1یونانی ها

26

-3بندر-کشتی

-4جاده-کامیون

کدام یک از موارد زیر جزو صنایع مصرفی نمی باشد؟
-1فرش

25

-3توزیع

کدام یک از موارد زیر از ویژگی های رهبر جامعه اسالمی می باشد؟
-1عادل

24

-2واردات

-4بازرگانی

رسیدگی به شکایات و حل اختالفات مردم مربوط به  .................................می باشد.
-1قوه ی مقننه

23

-3خوزستان

انقالب اسالمی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟
12-1بهمن 57

22

-2اصفهان

-4کردستان

به کسی که قطار را هدایت می کند چه می گویند؟
-1ناخدا

21

-2دائمی هستند

بخش عمده صادرات و واردات کشور ما از طریق  ....................................و به وسیله  .................................صورت می گیرد.
 -1هوایی-هواپیما

20

-3پر آب هستند

-4خشک هستند

به خرید و فروش کاال در داخل کشور یا با کشورهای دیگر  .......................................می گویند.
-1صادرات

19

-3آب های معدنی

اولین کارخانه ذوب آهن ایران در کنار شهر  ....................................ساخته شده است.
-1یزد

18

-2برف و باران

-4آب چاه و قنات

در ایران بیشتر رودها  ................................هستند.
-1فصلی هستند

17

-3شغل های بیشتر

-4وجود بیمارستان های مجهز

انسان آب شیرین مورد نیاز خود را از منابع  .....................................به دست می آورد.
-1دریاها

16

1

کدام یک از دالیل افزایش جمعیت در یک منطقه نیست؟

-1جنگ
15

گزینه ها

-3چینی ها

-2مصری ها

 -4ایرانیان

کدام یک از موارد زیر جزو واردات کشورمان نمی باشد؟
-1قالی،خشکبار

-3ماشین االت  ،دارو

-2کاغذ

-4وسایل برقی

 000موفق و سربلند باشید 000

نتیجه آزمون دانش آموز:

خیلی خوب

قابل قبول

خوب

نیاز به تالش

بازخورد آموزگار........................................................................................................................................ ........................................................................................................................... :
نظر والدین گرامی................................................. ................................................................................... ............................................................................................................................. :
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