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 گزینه درست را با عالمت تیک مشخص کنید.-1   
 دریاچه مینگه چاو در کشور ........................ قرار دارد؟(الف

               پاکستان(2                ارمنستان(1
 ترکمنستان(4    جمهوری آذربایجان(3

 ؟کشور ایران در کدام قاره قرار داردب(
 استرالیا(4            آمریکا(3     آفریقا(2  آسیا(1

 ؟مسجدالنبی در کدام شهر قرار داردج(
 نجف(4   کربال(3  مدینه(2  مکه(1
 ؟کتابخانه و مسجد گوهرشاد را داد ،چه کسی دستور ساختن مدارسد(
 شاهرخ(2    هالکوحان(1
 چنگیز(4    تیمور(3

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید -2
 از رحلت پیامبر عمر جانشین او شد.بعد الف( 

 مرکز اصلی حکومت بنی عباس شهر کوفه بود. ب(
 گویند می انتقالی به چرخش زمین به دور خود، ِ حرکت ج(
 به خشکی های وسیع روی زمین قاره می گویندد(

 وصل نمایید را به هم مناسب کلمات -3
 الدین خوارزمشاه هالکو                                     سلطان جالل

 اترار                                          تیمور
 سلطان محمد خوارزمشاه                 غایرخان

 ماورا ء النهر                                 پادشاه فراری زمان حمله ی مغول
 ایستادگی در برابر مغول ها               از بین بردن حکومت عباسیان

      

 واژه اضافی است یککلمه مناسب بنویسید. خالی در جاهای -4   
 گویند می ................به سفر پیامبر از مکه به مدینه الف( 

 مله ی مغول به ایران برچیده شدححکومت................ با (ب
 حکومت هایی را تشکیل دادند.در اوایل قرن ............ ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران (ج

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید-5
 چیست؟ غذای مشهور مردم عراق (الف

 
 ؟ چه می گویند گودال های پر از آب روی زمینبه (ب
 
 (به دستور چه کسی نظامیه هایی  در کشور تاسیس شد؟ج

  پایه پنجم مطالعات  ارزشیابی                                          دبستان غیردولتی گل یاس   نام و نام خانوادگی:

 شهرستان گلوگاه                                                 معلم مربوطه: خانم امیرخانلو                               28/2/1401تاریخ:



 

 به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید -6
 بود؟خواجه فضل اهلل  همدانی که الف( 

 
 حکومت ایلخانان چگونه تاسیس شد؟ب( 

 
 حکومت غزنویان را توضیح دهید؟ج( 
 
 ؟علت قیام امام حسین)ع( چه بود د(
 
 دوران حکومت عثمان را توضیح دهید؟ ر(

 

 

 ه(چرا علیه بنی امیه قیام های زیادی صورت گرفت؟

 

 
 خواجر چه کسانی بودند؟ و(
 
 

 ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ ی(
 
 
 
 
 

خیلی  ارزشیابی                                            
 خوب

نیاز به تالش  قابل قبول خوب
 بیشتر

 موضوع

     ترس ها از یکدیگرتوانایی تشخیص 

     آشنایی با قاره ها و اقیانوس ها

     تاریخ مسلمانانآشنایی با 

     آشنایی با دوران آل بویه

     ذکر وظایف جمعیت هالل احمر

     آشنایی با حکومت بنی امیه و دلیل قیام علیه آنها

     عوامل افزایش جمعیت را می داند

     آشنایی با وسایل مورد نیاز برای تهیه کاال

 



 



  




