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                                                   1401/ 10/ 25تاریخ آزمون :                                 وزارت آموزش و پرورش                  نام : ..............                              

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

 دقیقه   45زمان :              اهواز            2اداره آموزش و پرورش ناحیه                        صالحی بابادینام آموزگار:

   2تعداد صفحه :        1401 – 1402نیمه اول سال تحصیلی  العات اجتماعی طمارزشیابی درس             2فضیلتدبستان : 

 ردیف   سواالت 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 

 مهم ترین راه ارتباط انسان با یکدیگر ............................... است.  *

   ☐هیچ کدام   ( د                  ☐مطالعه  ( ج                  ☐گفت و گو   (ب                    ☐خندیدن  ( الف     

 مواد اولیه برای تولید مواد شیمیایی در کارخانه های پترو شیمی چیست؟   *

 ☐کود شیمیایی و مواد شوینده  ( د        ☐نفت و گاز  ( ج               ☐زغال سنگ  (ب               ☐نفت و رنگ  (الف

 به چه دلیل خداوند ترس به جا را در وجود جانداران قرار داده است؟ * 

 ☐د( یاد گرفتن نظم            ☐ج( محافظت از سرما و گرما            ☐ب( داشتن مهارت         ☐الف( مقابله با خطر 

 حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسالمی تبدیل شد؟  *

 ☐ 1357بهمن  12 ( د       ☐ 1357بهمن   22  (ج        ☐1358 فروردین  12 ( ب       ☐ 1358فروردین  11 (الف
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 درست یا نادرست عبارات زیر را مشخص کنید.  

  نادرست           وقتی میزان مرگ و میر کمتر از تولد باشد، جمعیت زیاد می شود          .             درست -

  نادرست           دارند. درستآب های زیر زمینی که خود به خود به سطح زمین راه پیدا می کنند قنات نام   -

   نادرست          رئیس جمهور هر پنج سال یکبار و با رأی مردم انتخاب می شود .                        درست -

    نادرست          جمعیت هالل احمر در حودثی مانند سیل و زلزله به مردم کمک می کنند   .         درست -
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 جمالت زیر را کامل کنید.  

 اولین رهبر انقالب اسالمی ................................... بودند.   •

 به مجموعه افرادی که دریک جا زندگی می کنند .................................. می گویند.   •

 .......... هستند. بیشتر رودهای ایران .............................. و ...................... •

 استان... ...................... بیشترین صنایع مصرفی را در خود جای داده است.   •
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 وظیفه ی قوه مقننه چیست؟   ▪

 صنایع مادر مواد اولیه ی مورد نیاز خود را از کچا تأمین می کنند؟   ▪

 محدوده ای که هیچ کس نباید بدون اجازه و رضایت او وارد آن شود چیست؟   ▪

 انواع ترس را نام ببرید؟   ▪
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 دهید.   کاملبه پرسش های زیر پاسخ 

 

  صادرات را تعریف کنید. -

  شورا را تعریف کنید. -

  کاالهایی تولید می کنند؟صنایع مصرفی چه  -

 جمهوری اسالمی چه نوع حکومتی است؟   -
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 پیروز و سربلند باشید  

 

 بازخورد آموزگار:  

 نیاز به تالش             قابل قبول                        خوب                خیلی خوب              

 

 

 

 

 

 

 



 

 ردیف   سواالت 

 1    ب – الف – ج  –ب : پاسخ سواالت چند گزینه ای به ترتیب 

 2  درست  –نادرست  –نادرست  –درست   پاسخ سواالت درست یا نادرست به ترتیب :

 3  تهران    –موقتی  فصلی و  –جمعیت   –حضرت امام خمینی )ره(   پاسخ جمالت به ترتیب :  

 پاسخ پرسش های کوتاه به ترتیب: 

 قانون گذاری  

 معادن 

 حریم شخصی 

   ترس های به جا و ترس های نا به جا
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 پاسخ پرسش های کامل به ترتیب: 

 کاالهایی که در داخل یک ناحیه تولید شده اند، برای فروش به جاهای دیگر فرستاده می شوند.  صادرات :

 یعنی گروهی از افرادکه برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند. شورا: 

رد استفاده  کاالهایی تولید می کنند که مردم آن ها را می خرند و به طور مستقیم مصرف می کنند یا مو  صنایع مصرفی :

 قرار می دهند.

حکومتی است که در آن قوانین اسالمی اجرا می شود و مردم در اداره ی کشور و انتخاب افراد شایسته    جمهوری اسالمی : 

 برای حکومت نقش دارند. 
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