


 

 

دبستان  دبستان پنجم مطالعات اجتماعيآزمون پاياني  

دقيقه 60.....................  دبستان: ....................................   زمان: .......خانوادگي: ...............نام و نام                                                                    

 3 شماره 

 جدول زیر را کامل کنید. -1

          رئیس جمهور و وزیران
          لباس اسکیموها از پوست آن است

          های جدید شد پیشرفت اروپا در این زمینه باعث کشف سرزمین
          مدار صفر درجه

          ی ایران که به دریای عمان راه دارد کشور همسایه
 ( انتخاب کنید.   ی مناسب را از داخل ) در هر سؤال کلمه  -2
  شود. داخلی( انجام می |پروازهای خارجی از فرودگاه ........................... )بین المللی 
   کنند. مادر( مواد اولیه مورد نیاز خود را از معادن تأمین می |صنایع ..............................)مصرفی 
  رود( کم است. |چشمه  |میزان تبخیر و آلودگی آب ........................ )قنات 
 گویند. همکاری ( می |همدلی  |کنیم، به این عمل .................. ) شورا  های مختلف درک می وقتی شرایط و احساسات افراد را در موقعیت 
 آید. نابجا( به طور دائمی و مدتی طوالنی فکر ما را به خود مشغول کنند، مشکالتی برایمان به وجود می |های ..................... ) بجا  اگر ترس 
 اند. ها( فرا گرفته خشکی |ها  ی زمین را ................. ) آب تر کره بیش 
 آشکار( به دین اسالم دعوت کنند. |( پس از بعثت مأموریت یافتند که مردم را .................. )پنهانی حضرت محمد )ص 
 ایلخانان( بود. |ی .......................... )سلجوقیان  اهلل همدانی از وزیران دانشمند دوره خواجه رشیدالدین فضل 

 

های  دادند، را از بین حکومت به زبان و ادب فارسی اهمیت زیادی میایرانی یا حکومت  ترک زبان که   چهارحکومت -3

 زیر انتخاب کنید؟
 طاهریان     صفاریان      آل بویه     سامانیان       سلجوقیان      غزنویان     خوارزمشاهیان      چنگیزخان مغول     تیموریان      ایلخانان

                                           است؟ یا کدام فرمانروا ی کدام سلسله دورهمربوط به زیر  هر یک از رویدادهای  -4

  

  

   

     
 ها را نیز مشخص کنید. با رسم شکل حرکت چرخشی و انتقالی زمین را نشان دهید. جهت حرکت -5

 

 
 

 توان نشان داد؟ غیرکالمی چه احساساتی را میارتباط غیرکالمی را توضیح دهید؟ با ارتباط  -6

 

 

 کند؟ جمعیت هالل احمر در چه مواقعی به مردم کمک می -7

 

 شود؟ نام ببرید. کشور ایران از نظر پراکندگی جمعیت به چند ناحیه تقسیم می -8

 

........................................... قلمروی شرقی ایران تا نزدیکی چین و قلمروی غربی تا دریای مدیترانه گسترش یافت.
........... 

های زیادی ساخت. ویران کرده، آباد کند. مدارس و کتابخانهکرد هر جا را که پدرش  سعی می  ...........................................
........... 

ها را سوزاندند و آثار هنری را از بین بردند. بسیاری از کتابخانه  ...........................................
........... 

کردند. ی زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می آبادانی عالقه به عمران و  

 

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



 هالکوخان، چگونه حکومت بنی عباس را برانداخت؟ -

 

 ؟چگونه مکه به دست مسلمانان فتح شد -10

 

 به نظر شما، چرا بندر انزلی در استان گیالن نقش مهمی در صادرات و واردات کاال دارد؟ -11

 

 شوند؟ های حکومت با رأی مردم انتخاب می در جمهوری اسالمی، کدام بخش -12

 

 ی حمل و نقل چیست؟ جدول را کامل کنید. ترین وسیله در هر یک از سفرهای زیر مناسب-13

 نوع راه نوع سفر
ی حمل و  وسیله

 نقل
 نام شخص هدایت کننده وسیله

 انتقال نفت از بندری در جنوب ایران به کشور چین
   

 مسافرت یک پزشک به فرانسه
   

 مسافرت یک دانشجو از اصفهان به تهران
   

 یک کارخانه، برای تولید کاال به چه چیزهایی نیاز دارد؟ -14

    
 

 در سؤاالت زیر بهترین گزینه را انتخاب کنید. -15
 ؟مسجد گوهرشاد در کجا و به دست چه کسی ساخته شد 

  شاهرخ-مشهدد(         گوهرشاد-مشهدج(        گوهرشاد-مراغهب(           شاهرخ-اصفهانالف( 

 ؟فرمانروایان آل بویه در کدام شهر بیمارستان مهمی تأسیس کردند و به آموزش علم طب پرداختند 
  ری د(     بخاراج(         بغدادب(           اصفهانالف( 

 داد؟ی عاشورا در کدام قرن هجری روی  واقعه 
 قرن چهارم  د(        قرن سوم  ج(         قرن دوّم ب(      قرن اوّل  الف(

 ؟دهد کدام مورد ویژگی آب و هوای بیابانی را درست نشان می 
 گرم و شرجی  د(   گرم و خشک  ج(           معتدل و مرطوب ب(      سرد و خشک الف(

 شود؟ طبیعی استفاده میی نخ از کدام منابع  برای تهیه 
 جنگل  د(   معادن سنگ  ج(              نفت و گاز  ب(     پشم و پنبه  الف(

 ؟دهد نه را درست نشان میی مقنّ کدام گزینه اعضای قوه 
            مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان ب(          ها و دادسراها دادگاه الف(

  رهبر و دولت د(      وزیرانرئیس جمهور و  ج(
  ی حمل و نقل در شهرهای بزرگ آلودگی و ترافیک کمتری دارد؟ وسیلهکدام 

  های شخصی اتومبیل د(    تاکسی ج(           قطار شهری )مترو( ب(       اتوبوس الف(
 ؟های زیرزمینی استفاده کردند اولین بار چه کسانی با کندن قنات از آب 

  ها مغول د(    اروپاییان ج(                 مصریان ب(       ایرانیان الف(
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