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 پنجم دبستان مطالعات اجتماعی سؤاالت

 ( 15تا  2های )صفحه آبان 3آزمون 
 

 است؟  نادرستچه تعداد از موارد زیر  -1

ای است که هیچ کس نباید بدون اجاازه و الف( حریم شخصی هر فرد محدوده

 رضایت او وارد آن شود. 

 ی رضایت، یک ارتباط غیرکالمی است. ب( حرکت دادن سر به نشانه

 ج( ترس، احساسی طبیعی و عادی است که فقط در انسان وجود دارد. 

 دو ( 2  صفر  ( 1

 سه ( 4  یک ( 3

 صحیح است؟ « سازمان انتقال خون»ی کدام عبارت درباره -2

 رساند. به مردم زلزله زده غذا و دارو می ( 1

 آید. در تصادفات رانندگی به کمک مردم می( 2

 کند. بیماران مبتال به کم خونی را به بیمارستان منتقل می( 3

 دهد. گیرد و به بیمارستان یا درمانگاه انتقال میاز داوطلبان خون می( 4

 عبارت کدام گزینه صحیح است؟  -3

 اریم. غذا و هوا نیاز دها برای زندگی کردن فقط به آب، ما انسان( 1

ها ابراز توانیم احساس خود را به آنما جهت برقراری ارتباط با دیگران می( 2

 کنیم. 

توانیم با تکان دادن سر یا سؤال کردن، موجب تشویق شانونده وگو میدر گفت( 3

 شویم. 

ی ترها، برای افزایش صامیمیت و احتارام باه جاای وا هوگو با بزرگدر گفت( 4

 کنیم. استفاده می« تو»از  ،«شما»

ها ی ما کدام مؤسسهکند و در جامعهاشاره می« همدلی»کدام گزینه به مفهوم  -4

 دهند؟ ای از همدلی را نشان مینمونه

شادند ا ساکنان ساختمان برای حل مشاکالت، مااهی یکباار دور هام جما  می( 1

 نشانی شورایاری محله، سازمان آتش

هاای ی خاوبی نگرفتاه و صابا زن در درس ریاضی نمارهزهرا، هم کالسی صبا، ( 2

 کند ا جمعیت هالل احمر، سازمان انتقال خون تفریح به او در این درس کمک می

آموزان را در جریاان اماور مرباوط باه مدرساه قارار مسئوالن مدرسه، دانش( 3

 دهند ا کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان انتقال خونمی

کنند ا سارای محلهاه، مسلمانان سراسر جهان در راهپیمایی روز قدس شرکت می( 4

 شورایاری محلهه 

ها مواظبت کنیم. ما برای اینکه فرزندانمان دچار حادثه نشوند، باید از آن -5

 دلیل این امر چیست؟ 

 جا ترس نابه( 2  اضطراب و نگرانی ( 1

  ترس به جا ( 4  غم و اندوه ( 3
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 پنجم دبستان مطالعات اجتماعی پاسخ سؤاالت

 ( 15تا  2های )صفحه آبان 3آزمون 
 
 

 كتاب درسي( 10و  6، 5 يهاه)صفح -« 3»ی گزینه -1

 ترس، احساس طبیعی و عادی است که در انسان و جانوران وجود دارد. 

 

 كتاب درسي( 15 یه)صفح -« 4»ی گزینه -2

ی گرفتن خون از داوطلبان و انتقاال آن در سازمان انتقال خون ایران، وظیفه

 ها را بر عهده دارد. ها و بیمارستانبه درمانگاه

 

 كتاب درسي( 4و  3 يهاه)صفح -« 2»ی گزینه -3

 ها: تشریح سایر گزینه

ها برای زندگی کردن نه تنها به آب، غذا و هوا بلکاه ما انسان«: 1»ی گزینه

 به ارتباط با دیگران نیز نیازمندیم. 

وگو، گاهی با تکان دادن سار یاا ساؤال کاردن، گویناده در گفت«: 3»ی گزینه

 کنیم. راتشویق می

  «اشام»، از «تاو»ی ترهاا، باه جاای وا هوگو باا بزرگدر گفاات«: 4»ی گزینه

 کنیم. استفاده می

 

 كتاب درسي( 15و  14 يهاه)صفح -« 2»ی گزینه -4

همدلی یعنی این که فرد بتواند احساسات، رفتار و شرایط دیگری را درک کناد 

و خااودر را بااه جااای او بگااذارد. وقتاای شاارایط و احساسااات افااراد را در 

ی ایم مانند عبارت گزیناهها همدلی کردهکنیم، با آنهای مختلف درک میموقعیت

هایی هساتند ز مؤسسهسازمان انتقال خون و جمعیت هالل احمر، دو نمونه ا«. 2»

رو که در جامعه به افراد نیازمند یا کسانی کاه باا مشاکالت و حاوادب روباه

 تر شود. ها کمهای آنها و رنجکنند تا گرفتاریکمک می اندشده

 

 كتاب درسي( 10ی ه)صفح -« 4»ی گزینه -5

 مواظبت از فرزندان برای رخ ندادن حادثه، یک ترس به جا است. 


