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تاریخ 95/10/.....
شماره دفتر:

نام و نام خانوادگی :
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
مدیریت آموزش و پرورش دزفول
سرگروه های آموزش ابتدایی پایه پنجم دزفول

آزمون پیشنهادی مطالعات
پایه پنجم
فصل دوم

الف -از عبارت های زیر کدام درست و کدام نادرست است.

نادرست

درست

-1یکی از دالیل افزایش جمعیت تهران مهاجرت به آن جا است .





 -2چشمه ها مهم ترین منابع آب شیرین هستند.





-3اتومبیل سازی جز صنایع مادر است .





-4قوه مجریه از وزیران تشکیل شده است.





ب-موارد مربوط را به هم وصل کنید .

-1حمل ونقل با آن بسیار ارزان است .

الف

-2مناسب حمل کا ال های سبک
 -3آهسته حرکت می کند
-4مناسب برای حمل کاال و مسافر است.
-5سرعت زیادی دارد.

ب-

-6به راننده آن ناخدا گویند.
 -7به راننده آن لوکوموتیوران گویند.

ج-

ج -پاسخ درست را با زن عالمت (×)مشخص کنید.
-1به آب های زیر زمینی که خود به خود به سطح زمین راه پیدامی کنند گویند.
چاه

قنات 

چشمه

رود خانه 

-2کدام یک از موارد زیر وظیفه قانون گذاری در کشور را به عهد ه دارد؟
قوه مجریه 

قوه مقننه 

قوه قضاییه 

-3انقالب اسالمی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟

1358

1357

1368

-4هنگامیکه از کشور ما ،ایران گاز به سایر کشورها فروخته می شود  ،به این کار چه می گویند؟
واردات 

صادرات 

هر دو مورد 

-5از استان های زیر کدام صنایع ماشین سازی دارد ؟
مرکزی و اصفهان 

خوزستان و اذربایجان شرقی 

آذربایجان شرقی و مرکزی اصفهان و خوزستان

-6درنواحی داخلی ایران جمعیت کم یا بدون جمعیت است چون .........
بارندگی در آنجا کم است 

زمین ها شور است 

خاک نامناسب است 

همه موارد 

د-در جای خالی کلمات مناسب به کار ببرید.
-1قوه..............براجرای درست قوانین نظارت دارد .و از طریق دادگاه ها به ..........مردم رسیدگی می کند .
-2مهمترین قانون هر کشور .............نام دارد .
-3پرواز های خارج از کشور از فرودگاه ..............صورت می گیرد .
 -4بخش زیادی از صادرات و واردت کشور ما از طرق ...........و به وسیله .........صورت می گیرد .
-5برای جابه جایی مردم وکاالها از جایی به جای دیگر ..........الزم است .
6در کارخانه های پتروشیمی..........و ...........را به موادشیمیایی تبدیل می کنند.
-7استان ............بیشترین صنایع مصرفی را در خود جای داده است .
-8هرکارخانه برای تولید کاال به سرمایه .........و.......................و ..................نیاز دارد .
 -9از عوالی که باعث آلودگی آب ها می شود .........................و ........................است.
 -10به مجموعه افرادی که دریک جا زندگی می کنند ..................می گویند .
-1بیشتر رودهای ایران فصلی و موقتی یعنی چه ؟.......................................................................
-2چرا ایران کشوری کم آبی است ؟..........................................................................................
-3بازرگانی راتعریف کنید ؟...................................................................................................
-4آزاد راه به چه جاده ای گفته می شود ؟.......................................................................................
 -5استان خوزستان جز کدام ناحیه جمعیتی ایران است ؟...................................................
-6دو مورد از صادرات و دومورد از واردات کشور ایران را نام بیرید.
واردات

صادرات

-7رهبر جامعه اسالمی چه خصوصیاتی دارد ؟ 3مورد...................................
 -8نمودار زیر را کامل کنید.
رهبری

قوه مجریه

نمایندگا ن مجلس
شورای اسالمی

شورای نگهبان
بازخورد معلم :

رییس قوه قضاییه
دادسراها و دادگاه ها و..

