
 ارزشیابی دی                        شهرستان گلوگاه دبستان غیردولتی گل یاس                   نام ونام خانوادگی:       

 18/10/1400                                                                                    درس مطالعات   پایه پنجم 
 ردیف

 مشخص کنید. ╳پاسخ صحیح را با عالمت 

 مهم ترین راه ارتباط با دیگران کدام است؟

 ب(همدلی                 ج( گفت و گو                    د(سکوت          الف( دست دادن 
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 کدام ترس نا به جاست؟

 د( ترس از حیوانات درندهب( ترس از بلندی     ج(ترس از صدای مهیب         الف(ترس از امتحان 

 مهم ترین منبع آب شیرین کدام است؟

 د(چاه ات                           ب(چشمه                      ج(قن رودها                 الف(

 کدام مورد از وظایف قوه ی مجریه نیست؟

 ب(تامین وسایل آسایش و رفاه مردم                                  الف(اجرای قوانین     

 د(پیشرفت کشور         (نظارت بر اجرای درست قوانین ج 

 به خرید و فروش درداخل یک کشور یا با کشورهای دیگر چه می گویند؟

 د(بازرگانی مل و نقل                  ج(حب(واردات                      الف(صادرات          

 جمالت زیر را کامل کن

 جا زندگی می کنند .......................... می گویند.به مجموعه افرادی که در یک  -

 به گروهی که برای انجام کاری با یکدیگر مشورت می کنند ............................ می گویند. -

 استان ......................... بیشترین صنایع مصرفی را در خود جای داده است. -

 ................................... بودند.اولین رهبر انقالب اسالمی  -
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 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 رییس جمهور هر پنج سال یک بار و با رأی مردم انتخاب می شود. -

 اغلب تصادفات بر اثر سرعت غیر مجاز رخ می دهد. -

 شادی احساسی است که فقط دیگران در ما به وجود می آورند. -
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با ما صحبت می کند چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ وقتی کسی 

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

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

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

 

  

4 

  .مورد(  3چه راه هایی برای برطرف کردن احساس غم وجود دارد؟ )

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

..............................................................................................................................................  
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همدلی یعنی چه ؟ یک مورد از همدلی خود با دیگران را بیان نمایید . 

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

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

......................................................................................................................................... 
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  در برخی نواحی جمعیت بیشتر است؟ چرا در برخی نواحی ایران جمعیت کم و 

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

............................................................................................................................................... 
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صنایع مادر را تعریف کنید و یک مورد آن را شرح دهید. 

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

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

............................................................................................................................................... 
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                                           معایب و مزایای حمل و نقل آبی را بنویسید.

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

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

....................................................................................................................................................... 
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 .........................................................................................جمهوری اسالمی چه نوع حکومتی است؟

....................................................................................................................................................... 
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 .........................................................................................................وظیفه ی قوه قضاییه چیست ؟

....................................................................................................................................................... 
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 ..............................وظیفه ی رهبر چیست و رهبر جامعه اسالمی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

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

....................................................................................................................................................... 
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 شود؟ کدام بخش از حکومت انجام می هر یک از کارهای زیر در کشور توسط
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 ............................................. تعیین مدت خدمت سربازی برای جوانان

 ............................................. ساختن پل وبیمارستان

های مردم رسیدگی به اختالفات و شکایت  ............................................. 

 ............................................. نظارت بر فعالیت سه قوه

 خیر دنیا و آخرت با دانش است و شرّ دنیا و آخرت با نادانى.پیامبر اکرم )ص( : 



                                        18/10/1400تاریخ:          دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس         1400پاسخ نامه سواالت ارزشیابی دی ماه 

 درس مطالعات              پایه ی پنجم

 

 غ       ص      غ      غ (1

 کشتی  آهسته حرکت می کند، به راننده ی آن ناخدا می گویند.  (2

 بخش عمده ی صادرات و واردات به وسیله ی آن انجام می شود. 

 سرعت زیاد،مناسب حمل کاالهای سبک        هواپیما  

 راننده ی آن لوکوموتیو ران نام دارد.     قطار     

 ج      (3

 الف (4

 ج (5

 د (6

 د (7

 د (8

 (جمعیت9

 (شورا10

 (بین المللی11

 (اساسی12

 (مواد اولیه13

 (امام خمینی14

 (غیرکالمی 15

 قانون گذاری         (نمایندگان  مجلس وشورای نگهبان      16

 (محدوده ای است که هیچ کسی بدون اجازه نمی تواند وارد آن شود.17

 (چون از نمک زارها عبور می کنند وشور هستند.18

 


