به نام خدا

آزمون مداد کاغذی اجتماعی ؛ خرداد 95
پايه ی پنجم شهرستان ازنا -داريوش دبیری

رديف

نام:

نام درس :مطالعات اجتماعی

نام خانوادگی:

تاريخ9395/...../.... :

نام دبستان:

مدت آزمون55 :دقیقه

سوال
الف) درستی يا نادرستی عبارت های زير را مشخص کنید.
ص  غ

9

استوا دايره ای فرضی است که زمین را به دو نیمکره شرقی و غربی تقسیم می کند .

2

ابومسلم خراسانی درچندجنگ توانست سپاهیان بنی عباس راشکست بدهد .

ص غ

3

بیشترمساحت جمهوری آذربايجان راسرزمین های کوهستانی تشکیل داده است .

ص غ

4

همه ی افراددرهرسنی که باشندمی توانندخون خودرااهداکنند .

ص غ

5

علويان و آل بويه در دوره عباسیان پیرو مذهب شیعه بودند.

ص غ

ب) پاسخ صحيح را عالمت بزنيد.

6

کدام دسته ازبنادرزير،ازبندرهای جنوبی ايران هستند ؟
بندرآستارا،بندرترکن بندرانزلی،بندرعباس  بندرامیرآباد،بندربوشهر بندرچابهار،بندرامام خمینی 

7

مبداتاريخ مسلمانان کدامیک ازوقايع زيراست ؟
هجرت پیامبر(ص) 

8

به مجموعه ی افرادی که دريک جازندگی میکنند ،چه می گويند؟
ايل 

9

بعثت پیامبر(ص)

واقعه غديرخم

فتح مکه

امت 

جمعیت 

قبیله 

ابوعلی سینادانشمندبزرگ ايرانی وزيريکی ازشاهزادگان کدام سلسله بود ؟
آل بويه 

طاهريان

سامانیان

صفاريان

ج) جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.

95

مهمترين راه ارتباط انسانهابايکديگر ............................است .

99

يکی ازاهداف تشکیل  .........................اين است که ازمشارکت دانش اموزان درکارهای مدرسه استفاده شود .

92

پرجمعیت ترين کشورهمسايه ی ايران ،کشور  .............................است .

93

خانه ی کعبه در  .................................قراردارد .
د) به سواالت زیرپاسخ كوتاه بدهيد.

94

مردم برای استفاده ازآب های زيرزمینی چه کاری انجام می دهند؟

95

کدام يک ازهمسايگان ايران کشوری دوتکه است ؟ کدام کشوربین اين دوقسمت قرارگرفته است؟.

96

درقانون اساسی هرکشورچه چیزی مشخص شده است ؟

97

وسايل حمل ونقل چه کاری انجام می دهند؟

98

با توجه به استوا و نصف النهار مبدا  ،کشور ما در کدام نیمکره ها قرار دارد؟

ه )به سواالت زیر پاسخ كامل بدهيد .

99

25

29

22

23

42

حرکت انتقالی چیست وموجب پديدآمدن چه چیزی می شود؟

"صنايع مادر" به کدام دسته ازصنايع گفته می شود ؟

واقعه ی عاشوراچه تاثیراتی ازخودبرجای گذاشت ؟

اسکیموهادرکجازندگی می کنندوخانه های خودراازچه چیزهايی می سازند ؟

چرا قیام های زيادی علیه بنی امیه صورت گرفت ؟( 3دلیل بنويسید )

چرا چنگیز به ايران حمله کرد؟

بازخورد آموزگار :

