
 به نام خدا

 پایه ی پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعیآزمون 

     90/09/     تاریخ آزمون:                           : نام و نام خانوادگی: .............................                    مدرسه 

 دقیقه 59 :مدت آزمون                       کالس:                                                                                               
 سواالت شماره

 کدام یک از موارد زیر گروه محسوب می شود؟ 1

              .افرادی که در یک فروشگاه بزرگ مشغول خرید هستندالف( 

             .بیمارانی که در مطب یک پزشک منتظر مانده اندب( 

           .دانش آموزانی که یک روزنامه دیواری تهیه می کنندج(

 افرادی که پشت چراغ قرمز ایستاده اند.د( 

 انتخابات شورای دانش آموزی در چه زمانی برگزار می شود؟  2

 نیمه ی دوم مهر ماهد(     نیمه ی اول مهر ماه ج(     نیمه ی دوم آبان ماه ب(          نیمه اول آبان ماهالف( 

 نه در ایران چقدر است؟متوسط بارندگی ساال 3

   میلی متر 305بیشتر از ب(                                        میلی متر  405از  بیشترالف( 

 میلی متر 005کمتر از د(                                             میلی متر 005بیشتر از ج( 

 کدام یک جزء صنایع مصرفی می باشد؟ 4

 ذوب آهند(           ماشین سازیج(           اتومبیل سازیب(             پتروشیمیالف( 

 ..................... و ......................... دیگران استفاده کنیم.همفکری و مشورت باعث می شود که ما بتوانیم از  5

 اگر تعداد افرادی که ................. می شوند از تعداد افرادی که ................... بیشتر باشد، جمعیت افزایش می یابد. 6

 یی به جایی دیگر بروند..................... یعنی اینکه مردم برای زندگی یا کار از جا 7

 بخشی از آب حاصل از برف و باران به داخل زمین فرو می رود و ................................ را تشکیل می دهد. 8

 ................... مهمترین منبع آب شیرین هستند و نقش مهمی در زندگی ما دارند. 9

 ...................... و .................... را به مواد شیمیایی تبدیل می کنند.کارخانه های پتروشیمی  11

 شورا یعنی چه؟ 11

 

 سه رود  که به دریای خزر می ریزد را نام ببرید. 12

 چه عواملی موجب آلودگی آب ها می شود؟سه مورد نام ببرید. 13
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 بقیه سواالت

 چه چیز هایی نیاز دارند؟کارخانه ها برای تولید کاال به  13

 

 

 چهار مورد از عوامل جذب کننده ی جمعیت را نام ببرید. 14

 

 

 چرا در نواحی داخلی ایران جمعیت کمی زندگی می کنند؟ 15

 

 

 

 صنایع مادر را توضیح دهید. 16

 

 

 

 

 

 با توجه به تصویر مقابل مراحل تشکیل رود را توضیح دهید. 17
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