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 1401دی  تاریخ آزمون:                                                      وزارت آموزش و پرورش                                                 نام:

 پنجم پایه:                             اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان                              نام خانوادگی:

 دقیقه 45 زمان:                                اهواز 2اداره آموزش و پرورش ناحیه              خدریزهرا خانم  نام آموزگار:

 3 :تعداد صفحه   1401-1402نیمه اول سال تحصیلی  ارزشیابی درس مطالعات                فرهنگ دخترانه دبستان:

 مشخص کن. ×گزینه درست را با عالمت  ●

 شود؟های بزرگ باعث ترافیک میاستفاده از کدام وسیله در شهر -1

 ⃝اتوموبیل شخصی -د                ⃝بوسمینی -ج                 ⃝اتوبوس -ب⃝                 قطار شهری -الف

 ؟نیستکدام مورد از محصوالت صادراتی ایران  -2

 ⃝قالی -د                       ⃝نفت -ج                    ⃝پسته -ب                ⃝آالتماشین -الف

 ی پتروشیمی کدام است؟مواد اولیه برای تولیدات کار خانه -3

 ⃝گزینه الف و ج -د                        ⃝گاز -ج            ⃝مواد شوینده -ب                       ⃝نفت  -الف

 

 جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب پر کن. ●

 تعجب کردن از شنیدن موضوعی یک نوع ارتباط............................است. -4

راه آهن سراسری بندر....................در شمال را به بندرهای.......................... و ........................  -5

 کند.                                                                                           درجنوب وصل می

 

 



 ی درست یا نادرست را عالمت بزن.جمله ●

 ⃝نادرست                ⃝.          درستجایی سریع و کاالهای سبک مناسب استراه هوایی برای جابه -6

حریم شخصی هر فرد محدوده ای خارج از زندگی او است که هیچکس نباید بدون اجازه وارد آن  -7

 ⃝نادرست                 ⃝درستشود.                                                                                                        

 کند.  حادثه شود، بیمه نمی از خسارت را پرداخت می اگر افراد یا بار بیمه شده دچار -8

 ⃝نادرست                  ⃝درست                                                                                                                

 ⃝نادرست                   ⃝درست              ی ذوب آهن اصفهان از صنایع مادر است.                 کارخانه -9

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل بده. ●

 ها دارند؟ای برای انسانهای به جا چه فایدهترس -10

 

 بازرگانی را تعریف کنید. -11

 

 دو نمونه از مصرف نادرست آب در زندگی روزانه را شرح دهید. -12

 

 بنویس.دو مورد از وظایف حکومت را  -13

 

 افزایش جمعیت چه تاثیری بر سرنوشت جوانان آن کشور دارد؟ -14



 ی خلبان چیست؟وظیفه -15

 

 

 ی مربوط به آن وصل کن.هر مورد را به گزینه ●

 آید.به وجود می از به هم پیوستن رود قزل اوزن و شاهرود  ●                                         ●  زاینده رود

 گذرد.از شهر اصفهان می  ●                                         ●       کارون

 ریزد.به خلیج فارس می  ●                                         ●  سفید رود

 ●زرینه رود  

 پیروز و سربلند باشید.                                                        

 ن ت ق ق خ  خ خ اهداف و انتظارات

     داند.مفهوم ترافیک را می -1

     شناسد.صادرات ایران را می -2

     شناسد.ی پتروشیمی را میی کار خانهمواد اولیه -3

     با راه آهن سراسری ایران آشنایی دارد. -4

     داند.مفهوم حریم شخصی را می -5

     داند.راه ارتباط را می -6

     های صنایع مادر اطالع کافی دارد.از کارخانه -7

     بازرگانی پاسخ درست داده است.به سوال مربوط به  -8

     دهد.مصرف نادرست آب را تشخیص می -9

     ی خلبان آگاهی دارد.از وظیفه -10

     داند.وظایف حکومت را می -11

     در مورد افزایش جمعیت توضیح کافی داده است. -12

     ها اطالع دارد.شناسد و از مسیر آنرودها را می -13




