


 باسمه تعالی  

 تاریخ :   آموزش و پرورش منطقه .........................   نام و نام خانوادگی:

 کالس:         پنجممطالعات اجتماعی پایه امتحان نوبت دوم درس     نام مدرسه:

 . کنید مشخص × عالمت با را صحیح گزینه : الف

 ؟ دارد نام چه مسلمانان مهم مسجد دومین- 

 قبا مسجد د(                      االقصی مسجدج(                 النبی مسجد ب(            الحرام مسجد الف(

 ؟ شد ساخته سلسله، کدام ی دوره در نظامیه مدارس-

 صفویان د(             غزنویانج(                 خوارزمشاهیان ب(            سلجوقیانالف( 

 ؟ دارند قرار قاره کدام در ) چین و هند ( جهان جمعیت پر کشور دو-

   آسیا  د(                       آفریقاج(                  آمریکا  ب(              اروپا الف(

 ؟ باشد نمی مجریه ی قوه وظایف از یک کدام-

    مردم  آسایش و رفاه تامین د(              گذاری قانونج(        کشور پیشرفت ب(     قوانین اجرای الف(

 باشد؟ نمی گیالن استان صادرات از محصول کدام- 

 زیتوند(                برنجج(               چایب(              پستهالف(

 برای اصلی چه او شرایط این در .میکند سؤال فوتبال ی مسابقه ی نتیجه مورد در دوستش است، تکالیفش انجام حال در محمد که وقتی-

 است؟ نکرده رعایت را گفتگو

 گفتگو مناسب زمان انتخاب )دسخنان به توجه و دقت )ج گوینده حرف نکردن قطع )ب شخصی حریم حفظ )الف

 
 

 . کنید پر مناسب کلمات با را خالی های جا : ب

 . گویند می ............................ اند شده پر آب از که زمین سطح در بزرگی های چاله به – الف

 .آید می پدید ..................... آن اثر بر که گویند می ...................حرک خورشید دور به زمین گردش به – ب

 . کردند هدایت را اسالمی انقالب که بودند ............................ حضرت ایران اسالمی انقالب رهبر اولین – ج

 . بود ...................... سپس و .......................... مدینه شهر در پیامبر کار نخستین – د

 .دارند نام ........................ اند شده کشیده استوا خط موازات به که فرضی های دایره -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 تاریخ :   منطقه ......................... آموزش و پرورش   نام و نام خانوادگی:

 کالس:         پنجممطالعات اجتماعی پایه امتحان نوبت دوم درس     نام مدرسه:

 . کنید مشخص × عالمت با را درست پاسخ : ج

 غلط             صحیح      .باشند می مصرفی صنایع جزو یخچال و اتومبیل- 

 غلط             صحیح .کردند استفاده زمینی زیر های آب از قنات کندن با که بودند کسانی اولین ایرانیان- 

 غلط             صحیح    .نابجاست های ترس جزو موذی و درنده حیوانات از ترس- 

 غلط             صحیح                                      .کند می تقسیم غربی و شرقی نیمکره دور به را زمین استوا خط 

 .دهید پاسخ زیر تسواال به : د

 ............................. ؟ گویند می چه کنند می جابجا را کاالها و مردم که وسایلی به-

 ............................ ؟ کنند می مشورت یکدیگر با کاری دادن انجام برای که افراد از گروهی-

 ............................ساختند؟ بغداد در مهمّی بیمارستان ایرانی، حکومت کدام فرمانروایان -

 ......................... چیست؟ مقننه قوه وظیفه-

 ؟ بود چه داشتند شرکت آن در پیامبر که هایی جنگ ترین مهم-

 ؟ کردند انتخاب ایرانیان میان از را خود وزیران اغلب عباس بنی چرا-

 

 ؟ چیست آن ی وظیفه و است کسانی چه شامل قضائیه ی قوه-
 



 
 باسمه تعالی

 تاریخ :   آموزش و پرورش منطقه .........................   نام و نام خانوادگی:

 کالس:         پنجممطالعات اجتماعی پایه امتحان نوبت دوم درس     نام مدرسه:

 . دهید قرار زمان خط روی ترتیب به را زیر رویدادهای-

 ) پیامبر بعثت)    پنهانی( طور به اسالم به پیامبر دعوت)   ) حبشه به مسلمانان از گروهی هجرت (

 ( طالب ابی شعب در اقامت)     آشکار(   طور به اسالم به پیامبر دعوت (

 
 مورد بنویسید؟ 2برای هرکدام ار عوامل -

 عوامل جذب کننده جمعیت عوامل دورکننده جمعیت

1- 

2- 

1- 

2- 
 

  .بده پاسخ ها پرسش به نقشه به توجه با

 دارد؟ ایران با را مرز ترین کوتاه کشور کدام-

......................... 

 

بنویس؟  را خزر دریای کشورهمسایه دو-

.....................................................................  

 هستند؟ کدام ایران شرقی همسایه کشورهای-

.............................................................. 

 آموزگار:بازخورد و نظر 
                                                                

 موفق و کامیاب باشید


