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اردیبهشت 79
آزمون  :اجتماعی پنجم

1

چه کسانی اولین بار ،با کندن قنات  ،از آب های زیر زمینی استفاده کردند؟
د) عرب ها
ج) چینی ها
ب) مصریان
الف) ایرانیان

2

ابومسلم خراسانی سپاهیان کدام حکومت را شکست داد؟
ج) صفاریان
ب) بنی عباس
الف) بنی امیه

د)ساسانیان

3

دوکشور پرجمعیت هند و چین در کدام قاره قرار دارند؟
ج) آفریقا
ب) آمریکا
الف) آسیا

د) اروپا

4

ابوعلی سینا وزیر کدام حکومت بوده است ؟
ب) آل بویه
الف) صفاریان

5

عبارت های مربوط به هم را  ،وصل کن .

ج) طاهریان

شورا

مجموعه افرادی که دریک جازندگی می کنند.

جمعیت

افرادی که در یک گروه باهم مشورت می کنند.

اگرخودمان را جای فردی که مشکل دارد بگذاریم واحساسات او را

حریم

درک کنیم .

شخصی

محدوده ای که هیچ کس نباید بدون اجازه ی ما وارد آن شود.

6

خط استوا را در
این شکل رسم کن.

د) غزنویان

همدلی

نصف النهار را
دراین شکل
رسم کن .

9

کلمه های زیر را در جای مناسب بنویس ( .کاال -کارخانه – ماده ی اولیه )

این صنعت چه صنعتی است؟ مادر یا مصرفی ؟ ...........................چرا ؟ .........................................................
......................................................................................................................................................................................

8

چه بهانه ای باعث حمله ی چنگیز مغول به ایران شد؟

7

نمودار زیر را کامل کن .
.................

رهبر

قوه ی مجریه

قوانین را در مجلس تصویب می کند.

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

نواع راهها
...............

به اختالفات وشکایت ها رسیدگی می کند.

 11جمله های درست – نادرست را مشخص کن .
الف ) ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران هستند )........................( .
ب) مسجد گوهر شاد به همت شاهرخ ساخته شد)......................(.
ج)خواجه نصیرالدین توسی رصدخانه ی مراغه را تأسیس کرد).....................(.
د)پایتخت سلطان ملکشاه شهر شیراز بود)......................(.
 11کدام ترس به جا وکدام نابه جا است ؟
ترس از تاریکی ()..............................
ترس از ارتفاع ().............................

ترس از دندانپزشکی ()...............................
ترس از صدای انفجار().............................

 12درجاهای خالی کلمه های مناسب بنویس.
به گردش زمین به دور خودش حرکت ........................می گویند که براثرآن ........................به وجود می آید.
به گردش زمین به دور خورشید حرکت .......................می گویندکه براثرآن ......................به وجود می آید.
 13برای این که از کاشان به مشهد مسافرت کنی کدام وسیله را انتخاب می کنی ؟ دلیل خود را بنویس.

 14شما وقتی دچار غم و اندوه می شوی چگونه آن را برطرف می کنی ؟ ( 2مورد)

 15وظیفه ی جمعیت هالل احمر چیست؟

 16برای مصرف صحیح آب چند راه حل بنویس 2(.مورد)

 19محل زندگی اسکیموها را روی کره ی زمین عالمت بزن وخالصه ی آن چه در
مورد زندگی آن ها یادگرفته ای را بنویس.

 18نوار زمان مربوط به زندگی پیامبر را کامل کن
هجرت به حبشه

(.دعوت به اسالم آشکارا -بعثت پیامبر -تبعید به شعب ابیطالب)
دعوت به اسالم
پنهانی

