
 دبستان دخترانه ی شهید علائیان کاشان

 59 نام ونام خانوادگی :.....................            آزمون اجتماعی کلاس پنجم نوبت دوم                                 اردیبهشت

 گزینه ی صحیح را علامت بزن 

 ایران وکشورهای همسایه اش درکدام قاره قرار دارند؟ 1

 د( قاره ی آفریقا       ج( قاره اروپا        ب( قاره ی آسیا          الف( قاره آمریکا 

 و مهم ترین مسجد جهان کدام است؟ بزرگ ترین 2

  د( مسجدالاقصی     ج( مسجدقبا     ب( مسجدالنبی    الف( مسجدالحرام 

 ابومسلم خراسانی سپاهیان کدام حکومت را شکست داد؟ 3

 د( صفاریان        ج( آل بویه              ب( بنی عباس            الف( بنی امیه 

 زبان وادب فارسی درکدام دوره مورد توجه قرار گرفت؟ 4

 د( غزنویان       ج( آل بویه          ب( خوارزمشاهیان          الف( سلجوقیان 

 جاهای خالی را پرکنید. 5

 

 

 

 الف( عاطفه از مهتاب می پرسد آیا با خواهرت دعوا هم می کنی؟ )........................................(

 ب( مینا می خواهد با مادرش صحبت کند اما مادرش درحال خواندن کتاب است.).........................(

 رضا درحال صحبت با او هست اما رضا مرتب  بین صحبت های پدرش حرف می زند. ج( پدر

)........................................( 

 جمعیت چگونه افزایش می یابد؟ 6

 

 

7 

 

 

 

 

 نمودار زیر را کامل کنید.

 

 

 

 چرا چنگیز خان به ایران حمله کرد؟ 8

 

 

 

 قطع نکردن حرف گوینده  وقت وتوجه به سخنان
حفظ حفظ حریم شخصی

  حریم شخصی 
 انتخاب زمان مناسب برای 

 گفت وگو

 صنایع مادر
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 ی نقلیه را باهم مقایسه کن وبرای هرکدام یک خوبی ویک عیب بنویس. وسیله دو 9
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 همدلی چیست ؟ 11

 

 

 مشخص کنید. جمله های درست نادرست را 11

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

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

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

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

 در روی شکل خط استوا و نصف النهار را رسم کن  12

 ونام گذاری کن .

 

 

 

 

 

 احساس های ترس نابه جا وبه جا را مشخص کنید. 13

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

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

 همفکری و مشورت در گروه چه فایده هایی دارد؟ 14
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