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 تاریخ آزمون:              رورش                          وزارت آموزش وپ                                                                                نام :             

 پایه:پنجم ابتدایی                        اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان                                                               نام خانوادگی:                

         نام آموزگار: مهرانگیزرحیمی رضائی                                           د قیقه50زمان:             اهواز                  2اداره آموزش وپرورش ناحیه  

 3تعدادصفحات:   1401- 1402کاغذی درس مطالعات اجتماعی نیمه اول سال تحصیلی - ارزشیابی مداد      دبستان:شاهدالله های امام          

 بودن جمله ها را مشخص کن. درست ونادرست فرزندم!-الف

 نادرست      درست                                                                                                                            

 مشخص شده است.قانون اساسی،روش اداره ی کشوردر  -1

 وجود می آورند.شادی احساسی است که فقط دیگران درما به   -2

 اغلب تصادفات براثرسرعت غیرمجاز رخ می دهند. -3

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی هرچهارسال یک بار با رای مردم انتخاب می شوند.  -4

 گزینه ی مناسب راانتخاب کن.  دلبندم! -ب 

 انسان ها با یکدیگر کدام است؟  ترین راه ارتباط مهم  -1

 شنونده  -د                     مشورت –ج                    گفت وگو    -ب              همدلی    -الف   
 کدام مورد از وظایف قوه ی مقننه است؟ -2

        ساختن جاده وپل   - ب                                    اجرای قوانین     - الف 

 نظارت براجرای درست قوانین - د                                          قانون گذاری   - ج 

 مهم ترین منبع آب شیرین کدام است؟ -3

 چاه   - د                 رودها        - ج          چشمه              -ب          قنات         -الف     

 به خریدوفروش درداخل یک کشوریاباکشورهای دیگر چه می گویند؟  -4

 بازرگانی  -د                           حمل ونقل    -ج                 صادرات     -ب             واردات    - الف     

 .کلمات مناسب کامل کنباجمله هارا !دلبندم -پ 

 ........می کنند. ......ترس های به جا از انسان ......  -1

 . کنند.................می گویند به مجموعه افرادی که دریک جا زندگی می   -2

 می گویند........................به گروهی که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند   -3

 . کمتر است ...................آب   میزان تبخیروآلودگی  -4

 



 

 کن.  وصلواردات وصادرات ایران را  فرزندم! -ت 

 مس  خشکبار  

 وسایل برقی   دارو                       

 پتروشیمی کاغذ  

 را تعریف کن. مفاهیمنازنینم! -ث 

 گروه:   -الف

 همدلی:  -ب

 صنایع مصرفی:  -ج

 

 را کامل کن.دم! نمودارفرزن -و 

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

 .........................  زمینی       

 ....................  راه ها و وسایل حمل ونقل 

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

 پاسخ پرسش های زیررا کامل بنویس.دلبندم! -ه

 دومورد از ترس های به جا را بنویس.  -1

 مورد( 3) دارد؟ برای برطرف کردن احساس غم چه راه هایی وجود  -2

 

 مورد(   4عوامل جذب کننده ی جمعیت را بنویس.) -3

 

 

 بنویس. را  نهدر زندگی روزاز مصرف نادرست آب دو نمونه ا -4

 

 

 

 صادرات

 

 اترداو

 



 

   بنویس. را به دلخواه  وظیفه ی یکی.   نام موسسه های زیر را بنویس -5

 

 ………………….……..  ……………………… 

 پاسخ پرسش هارابنویس.ا توجه به نقشه ب -  6

 دریایی درشمال ایران:  -1

  دریایی درجنوب ایران: -2

 ریزد. رودی که به خلیج فارس می   -3

 یکی از رودهایی که به دریاچه ی ارومیه می ریزد.  -4

 

 ن   ق ق خ  خ خ  انتظارات 

     راه برقراری ارتباط را می داند. 

     احساسات و راه های غلبه بر آن را می شناسد. 

     به سواالت مربوط به آب ها ورودها به درستی پاسخ می دهد.

     مفهوم همدلی وگروه را می داند. 

     عوامل جذب کننده ی جمعیت را می شناسد. 

     صنایع مصرفی را تعریف می کند.

     با انواع راه ها آشنایی دارد. 

     صادرات و واردات ایران را تشخیص می دهد.

     موسسه ها و وظایف آن ها را می شناسد. 

     وظیفه ی قوای سه گانه را می داند.   

     به سواالت نقشه پاسخ می دهد.

 

 ............................................................................................. :   بازخورد آموزگار

 

 

 

 

 سربلندوپیروزباشید. 
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 صادرات
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 را تعریف کن. مفاهیمنازنینم! -ث 

  گروه ازتعدادی افرادتشکیل می شود که فغالیت های مشترکی دارند وبرای رسیدن به هدفی مشترک با هم ارتباط   گروه:  -الف

 برقرارمی کنند. 

 یعنی اینکه فردبتوانداحساسات،رفتاروشرایط دیگری را درک کند وخودش رابه جای او بگذارد.  همدلی: -ب

 می خرندوبه طورمستقیم مصرف صنایع مصرفی کاالهایی تولید می کنند که مردم آنها را  صنایع مصرفی: -ج

 مورداستفاده قرارمی دهند. می کنندیا 

 را کامل کن.دم! نمودارفرزن -و 

 ............. جاده ای....... 

 .............راه آهن....... زمینی       

 ................هوایی.... راه ها و وسایل حمل ونقل 

 ................آبی.... 

 پاسخ پرسش های زیررا کامل بنویس.دلبندم! -ه
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