
 باسمه تعالی

 پایه پنجم          دبستان کوثر خداقلی        طراح : مهدیه حسینچی       اجتماعیامتحان          نام و نام خانوادگی                     

 

 بارم سوال                                                                           

 

 مشخص کنید  xالف( گزینه صحیح را با   

 مهمترین راه ارتباط انسانها بایکدیگر چیست؟ -1

 ابراز احساسات           خوب صحبت کردن                 گفتگو                 خوب گوش کردن

 ؟نمیباشد "بجا  "کدام ترس  -2

 ترس از حیوانات موذی             ترس از تاریکی            ترس از انفجار           ترس از بلندی      

 ؟به مجموعه افرادی که در یکجا زندگی میکنند چه میگویند -3

 جامعه ملت             گروه                        جمعیت        

 ؟تبدیل شد به جمهوری اسالمی در چه تاریخی  حکومت ایران -4

 1331فروردین  11             1331بهمن  22           1331فروردین  12           1331بهمن  22

 ؟وظیفه کدام قوه استقوانین و تامین وسایل رفاه مردم و پیشرفت کشور جرای ا -3

 شورای اسالمی مجلس قضائیه                       مقننه      ه                 مجری

به خط فرضی که مانند کمربند به دور زمین کشیده شده و زمین را به دونیمکره شمالی و  -6

 ؟جنوبی تقسیم میکند چه میگویند

 کمربند زمین               صف النهار مبدانخط استوا                                 نصف النهار

 انتقال پیام بدون گفتگو و با استفاده از حرکات سرودست ، چه نوع ارتباطی است؟ -1

 کالمی           ارتباط با ناشنوایانارتباط ایما و اشاره                 ارتباط غیر     رتباط کالمی        ا

 در زمان آل بویه استایرانی بزرگ کدامیک از دانشمندان  -1

 ابوریحان بیرونی                 ابوعلی سینا                     نظام الملک                    هرسه مورد
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 ب( با صحیح غلط جواب دهید 

 ص                   غ                             از حیوانات درنده و موذی ، ترس نابجاست    ترس -1

 ص                  غ                               یه استیدگی به شکایات از وظایف قوه قضائرس -2

 ص                   غ                                   در آزادراه خطر تصادف از روبرو کمتر است    -3

 ص                   غ            ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی وزیر دوره طاهریان است -4
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saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



  پر کنید ی خالی را با یکی از کلمات مناسب مقابلج( جاها

 (کفش-کربال-ابومسلم خراسانی-پتروشیمی-حریم شخصی-قانون اساسی) 

 ............هرفرد محدوده ای است که هیچکس نباید بدون اجازه و رضایت وارد آن شود........ -1

 فرمانده گروههای ناراضی علیه بنی امیه ......................... بود -2

 مهمترین قانون هر کشور ..................................است -3

 ..................... از صنایع مصرفی نمیباشد -4
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 مفاهیم زیر را تعریف کنیدد( 

 حرکت چرخشی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمدل

 

 

 

1.3 

 ه( سواالت زیر را به دقت پاسخ دهید

 

 مورد(4برای اینکه شنونده خوبی باشیم چه نکاتی را باید رعایت کنیم) -1
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 انواع راهها و وسایل حمل و نقل را بنویسید -2

 

1.3 

 

 اقیانوسهای  جهان را نام ببرید -3

 
1.23 

 هرچه میدانید بنویسیدر نواحی قطبی باره زندگی ددر -4
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 دالیل اهمیت شهر مکه را بنویسید -3

 

1 

 دالیل قیام امام حسین را بنویسید -6

 

5.13 

 چرا چنگیز به ایران حمله کرد؟ -1
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 موفق باشی فرزندم


