
 

                                  اجتماعیمداد کاغذي  زمونآ            به نام خدا     ي ستایش حقمدرسه  ابتدایی پایه پنجم

      .نام خانوادگی: ............................ نام و       دقیقه 60مدت پاسخگویی       1401 اردیبهشت

  با کلمات مناسب پر کنید:جاهاي خالی را الف)    
  

 احساس غم احساس ......................... است.ـ 1 

 ..................... از آب هاي زیر زمینی استفاده کردند.ایرانیان اولین کسانی بودند که با کندن ـ 2 

 بیابان .................... در ترکمنستان یکی از منابع استخراج نفت می باشد.ـ 3 

 مردم آذربایجان به زبان ............ صحبت می کنند.ـ 4 

 کم وسعت ترین کشور همسایه ي ایران .............. نام دارد.ـ 5 

  
 خاب کنید:تگزینه ي مناسب را انب)  
  

 شرایط افراد را درك می کنیم با آنها ................. کرده ایم. وقتی احساسات و ـ 6  

  الف) همفکري                  ب) همدلی                    ج) همراهی                  د) مشورت 
 
 ریزند. رودهاي تلخه رود، سیمینه رود و زرینه رود به دریاچه ي ............... میـ 7 

  ب) نخبگان                        ج) هامون                           د) ارومیه   الف) نمک               
  
 ارتباط ایران با کشورهاي دیگر در شمال و جنوب کشور از راه .................. انجام می گیرد.ـ 8 

  همه ي موارد الف) آبی                  ب) زمینی                      ج) هوایی                   د) 
   
 وقتی کسی غمگین است، کدام کار را نمی توانیم انجام دهیم؟ـ 9 

  الف) دوستانه کنار او بنشینیم                                   ب) به حرف هاي او خوب گوش بدهیم 
  کنیم. د) از او در مورد احساسی که دارد سوال                     ج) ناراحتیش را در نظر بگیریم.         

  
  درست یا نادرست بودن جمله هاي زیر را مشخص کنید.ج)  
  

  سرزمینی که از سه طرف به اب و از یک طرف به خشکی راه داشته باشد ، شبه جزیره نام دارد.ـ 10 
  
  وظیفه ي موسسه انتقال خون کمک به کسانی که در تصادفات جاده اي مجروح شده اند.ـ 11 

  
  افراد در هر سنی نمی توانند خون اهدا کنند.ـ 12 

 



  عباسی را به زندان انداخت. یکی از فرمانروایان آل بویه پس از فتح بغداد خلیفه يـ 13 
 
  .دها در ایران فصلی و موقتی هستندبیشتر روـ 14 

  
 پاسخ کوتاه دهید.به سواالت زیر د)  

 هدایت هواپیما را چه کسی بر عهده دارد؟ـ 15 

 چند درصد مردم با تشکیل جمهوري اسالمی موافقت کردند؟ـ 16 

  حکومت هایی که ترکان تشکیل دادند را نام ببرید و قدرتمندترینشان را مشخص کنید.ـ 17 

 

  منظور از دولت کدام قوه است؟ـ 18 

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.هـ )  

  کدام ناحیه ي ایران زیاد است؟ چرا؟تراکم جمعیت در ـ 19 

 

   چشمه را تعریف کنید.ـ 20 

  

   از صنایع پتروشیمی براي تولید چه کاالهایی استفاده می شود؟ـ 21 

 

 جمهوري اسالمی چگونه حکومتی است؟ـ 22 

  
  
  

  
  :آموزگاربازخورد                                                              "موفق باشی دانش آموز عزیزم "        

 
 




