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 96نام ونام خانوادگی : .................................   آزمون اجتماعی کالس پنجم                      اردیبهشت 

 کدام یک از صنایع زیر صنعت مادر است ؟ 1

 د( پارچه بافی    ج( پتروشیمی   ب( یخچال سازی    مبیل سازیالف( اتو

 رودکی شاعر معروف کدام دوره بوده است ؟ 2

  د( غزنویان         ج( سلجوقیان           سامانیان ب(         ایلخانان الف( 

 درزمان کدام پادشاه مغوالن به ایران حمله کردند؟ 3

  ب( سلطان ملک شاه              سلطان محمدخوارزمشاه الف( 

  د( تیمور                     ج( سلطان جالل الدین  

 رصدخانه ی مراغه به دست چه کسی ساخته شد؟ 4

 د( هالکو  ج( خواجه نصیرالدین توسی   ب( خواجه رشیدالدین   الف( شاهرخ 

 لمه های مناسب بنویسید.درجاهای خالی ک 5

 مهم ترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر............................... است .الف( 

 ب( مهم ترین قانون هرکشور ............................ است . 

 به خشکی های وسیع که در میان آب ها قرار گرفته اند......................... می گویند.ج( 

 به خرید وفروش در داخل کشور یا با کشورهای دیگر ............................. می گویند.د( 

 کامل کن .باتوجه به کلمه های زیر نوار زمان را  6

 پیامبر به صورت آشکارادعوت –پیامبر به صورت پنهانی دعوت  – هجرت به حبشه 

 

 

 را رسم کن .نهار نصف ال «ب»و روی کره ی  خط استوا  ،«الف »روی کره ی  7

 

 

 

 

             

 الف                                                ب                                 

 احساس های ترس نابه جا وبه جا را مشخص کنید. 8

 ترس از تاریکی )......................... (             ترس از آمپول )................................(

 ترس از غول )............................(               ترس از پرت شدن از ارتفاع )..........................(

 

  بعثت پیامبر



 ویس.در جدول زیر خوبی ها وبدی های هر وسیله را بن 9

  

 بدی ها خوبی ها وسیله

   

   

   

 چه بهانه ای باعث حمله ی چنگیز به ایران شد؟  10

 

 

 

 هرکلمه را به عبارت مربوط به آن وصل کن . 11

 

 

 

 

 

 

 

 نادرست را مشخص کنید. -درستجمله های  12

 ).................(ساعت طول می کشد. 24الف( گردش زمین به دور خودش 

 )....................(ب( ترکمنستان از همسایگان غربی ایران است .

 )........................(  ج( مس جزو صادرات ایران می باشد.

 ).......................( د( رسیدگی به اختالفات از وظایف دولت است.

 مردم برای استفاده از آب های زیر زمینی چه می کنند؟  13

 

 اسکیموها درکجا زندگی می کنند وخانه های خود را از چه می سازند؟ 14

 

 عمرو عاص 

 امام علی )ع(

 امین 

  حضرت خدیجه 

پیامبر در بستر ایشان خوابید تا ایشان از حمله ی دشمنان حفظ کند. ه جای   ب

داخت. ن )ع( تفرقه ا علی   فردی حیله گر که درجنگ صفین میان سپاهیان امام 

پذیرفت ومسلمان شد.او پیامبر )ص( را   لین زنی که دعوت 

نی  نوجوا  لقب حضرت محمد)ص( در کودکی و 
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