
پنجمکلاس : هوالعلیم
12تا 1نوبت اول   ،   درس دبستان غیردولتی بحرالعلوم     

16/10/97: آزمون مطالعات اجتماعی نام و نام خانوادگی :

نمره )3( نمره )               5/0( هر مورد مشخص کنید.×گزینه صحیح را با علامت الف)

در کدام مورد هیچ کس نمی تواند بدون اجازه و رضایت فرد وارد آن شود؟- 1

ی) مسائل عموم4فت و گو                      ) حریم گ3) موضوعات اجتماعی                      2) حریم شخصی                     1

میزان تبخیر و آلودگی کدام آب کم تر است؟- 2

چشمه) 4چاه) 3قنات) 2) رود 1

ر کدام شهرها وجود دارد؟صنایع ذوب آهن د- 3

) اهواز ـ تبریز 4) تبریز ـ اراك  3) اراك ـ اصفهان 2) اصفهان ـ اهواز  1

کدام مورد هنگام رانندگی، ممکن است سبب بروز حادثه شود؟- 4

) توجه به علایم رانندگی 4) خوردن و آشامیدن  3) بستن کمربند ایمنی 2) سرعت مجاز 1

کدام وسیله ي حمل و نقل براي حمل کالاهاي سبک مناسب است؟- 5

) هواپیما 4) اتوبوس  3) قطار 2) کشتی 1

کدام مورد از اعضاي قوه ي مقننه می باشند؟- 6

) رئیس جمهور 4) رئیس دادگاه  3) شوراي نگهبان  2) هیئت وزیران 1

نمره )4نمره )                                                                                              ( 5/0( هر جاي خالی کلمات مناسب کامل کنید.ب) جاهاي خالی را با 

........ است...................مهم ترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر ......-7

...... کرده ایم.................افراد را در موقعیت هاي مختلف درك می کنیم، با آن ها ..........وقتی شرایط و احساسات -8

.انسان آب شیرین موردنیاز خود را از منابع ............................. و ............................ به دست می آورد-9

.......... قرار دارد.............معدن سنگ آهن بافق در استان .........-10

........ صورت می گیرد.......... و به وسیله ي ......................بخش عمده ي صادرات و واردات کشور ما از طریق ............-11

............... است...........قوه ي مجریه همان ....-12

درست                    نادرستنمره )2( نمره )     5/0( هر مورد نید.درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کج)

ما انسان ها براي زندگی فقط به آب، غذا و هوا نیاز داریم.-13

ترس از تاریکی ترسی بجاست که از انسان محافظت می کند.-14

رودها مهم ترین منبع آب شیرین هستند.-15

رئیس جمهور هر چهار سال یک بار با رأي مردم انتخاب می شود.-16



د) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

نمره )1( شادي چگونه احساسی است؟-17

نمره )2( عوامل دور کننده ي جمعیت کدامند؟-18

نمره )2( رند؟کارخانه ها براي تولید یک کالا به چه چیزهایی نیاز دا-19

نمره )5/1( حکومت براي آن که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، به چند قوه تقسیم شده است؟ نام ببرید.-20

نمره )5نمره )                                                                                                               ( 1( هر مورد هـ) اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

.........................................................................................................: .......................................شورا-21

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

..........................................................................................: ....................................................جمعیت-22

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

..........................قنات : ......................................................................................................................-23

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

....................وسایل حمل و نقل : ...........................................................................................................-24

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

......................: ...........................................................................................................................بندر-25

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

موفق باشید



پنجمکلاس : هوالعلیم
12تا 1درس نوبت اول   ، دبستان غیردولتی بحرالعلوم     پاسخنامه

16/10/97آزمون مطالعات اجتماعی : 

نمره )3( نمره )                   5/0( هر مورد مشخص کنید.×گزینه صحیح را با علامت الف)

در کدام مورد هیچ کس نمی تواند بدون اجازه و رضایت فرد وارد آن شود؟- 1

ی) مسائل عموم4و گو                      ) حریم گفت 3) موضوعات اجتماعی                      2) حریم شخصی1

میزان تبخیر و آلودگی کدام آب کم تر است؟- 2

چشمه) 4چاه) 3قنات) 2) رود 1

ام شهرها وجود دارد؟صنایع ذوب آهن در کد- 3

) اهواز ـ تبریز 4) تبریز ـ اراك  3) اراك ـ اصفهان 2) اصفهان ـ اهواز1

کدام مورد هنگام رانندگی، ممکن است سبب بروز حادثه شود؟- 4

) توجه به علایم رانندگی 4) خوردن و آشامیدن3بستن کمربند ایمنی )2) سرعت مجاز 1

کدام وسیله ي حمل و نقل براي حمل کالاهاي سبک مناسب است؟- 5

) هواپیما4وبوس  ) ات3) قطار 2) کشتی 1

کدام مورد از اعضاي قوه ي مقننه می باشند؟- 6

) رئیس جمهور 4) رئیس دادگاه  3) شوراي نگهبان2) هیئت وزیران 1

نمره )4نمره )                                                                                              ( 5/0( هر جاي خالی سب کامل کنید.ب) جاهاي خالی را با کلمات منا

است.گفت و گو (کلام)مهم ترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر-7

کرده ایم.همدلیختلف درك می کنیم، با آن ها وقتی شرایط و احساسات افراد را در موقعیت هاي م-8

.به دست می آوردبارانو برفانسان آب شیرین موردنیاز خود را از منابع -9

.قرار داردیزدمعدن سنگ آهن بافق در استان -10

.صورت می گیردکشتیو به وسیله ي بندرهابخش عمده ي صادرات و واردات کشور ما از طریق -11

است.دولتقوه ي مجریه همان -12

درست                    نادرستنمره )2( نمره )     5/0( هر مورد درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.ج)

ما انسان ها براي زندگی فقط به آب، غذا و هوا نیاز داریم.-13

ترس از تاریکی ترسی بجاست که از انسان محافظت می کند.-14

ین هستند.رودها مهم ترین منبع آب شیر-15

رئیس جمهور هر چهار سال یک بار با رأي مردم انتخاب می شود.-16



د) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

نمره )1( شادي چگونه احساسی است؟-17

شادي احساسی است که هم خود ما می توانیم آن را در خودمان به وجود بیاوریم و هم دیگران می توانند 
م دادن کارهایی این احساس را در ما ایجاد کنند.با انجا

نمره )2( عوامل دور کننده ي جمعیت کدامند؟-18

کمبود آب - 2خشکسالی                                         - 1
جنگ- 4کمبود درآمد و شغل                                - 3

نمره )2( کارخانه ها براي تولید یک کالا به چه چیزهایی نیاز دارند؟-19

سرمایه - 2مواد اولیه            - 1
ماشین آلات و ابزار- 4نیروي کار                                                - 3

نمره )5/1( حکومت براي آن که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، به چند قوه تقسیم شده است؟ نام ببرید.-20

قوه3
قوه قضاییه- 3قوه مجرییه                    - 2ه مقننه                    قو- 1

نمره )5نمره )                                                                                                               ( 1( هر مورد هـ) اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

گروهی از افراد که براي انجام دادن کاري با یکدیگر مشورت می کنند.: شورا-21

به مجموعه افرادي که در یک جا زندگی می کنند، جمعیت می گویند.: جمعیت-22

قنات یک تونل زیرزمینی است که آب در آن خود به خود از مناطق پرآب به نواحی کم آب جاري قنات : -23
می شود.

به وسایلی که مردم و کالاها را جا به جا می کنند، وسایل حمل ونقل می گویند.حمل و نقل : وسایل-24

بندر جایی در کنار دریاست که کشتی ها در آنجا توقف و بارگیري می کنند یا بار خود را تخلیه می کنند.: بندر-25

موفق باشید


