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آموزگار: خانم آتش سخن نام   

مطالعات اجتماعی: درس نام   

1400ارزشیابی مطالعات نیمسال اول دی ماه    پایه پنجم 

 باشد؟ نمی گیالن استان صادرات از  مورد کدام-1 

     چای -د                           برنج -ج                       پسته -ب                                 زیتون -الف

 .گویند........................ می دیگر  های کشور با یا کشور یک داخل در کاال فروش و خرید به- 2

 صادرات -د                      واردات -ج                    بازرگانی- ب             تجارت و دراتصا-الف

 چیست؟  پتروشیمی های کارخانه در شیمیایی مواد تولید برای اولیه مواد -3

 رنگ  و نفت-د             سنگ زغال -ج            گاز  و نفت -ب             شوینده مواد  و شیمیایی پودر -الف

 ؟ است کدام شیرین آب منبع مهمترین -4

 قنات-د                          چاه -ج                                       رود -ب                             دریا -الف

 ؟ است آن اطراف و تهران بودن پرجمعیت دالیل از  مورد کدام-5

 معتدل هوای و آب -د           دانشگاه وجود -ج            حاصلخیز خاك  -ب           معادن وجود -الف

 ؟ است نفر چند ما کشور جمعیت حاضر، حال در -6

 نفر میلیون 80از  بیش -ب                        نفر میلیون 75 از  کمتر -الف

 نفر میلیون 65 -د                                 میلیون 85 از  بیش -ج

 ؟ آید می حساب به گروه یک مورد کدام -7

 بانک در منتظر فرادا-ب                                            نانوایی صفافراد در -الف

 مدرسه سرود در کننده شرکت آموزان دانش -د                                             فروشگاه در خریداران-ج

 است؟ قرارداده جانداران وجود در را بجا ترس خداوند دلیل چه به -8

   گرما و سرما از  محافظت-ب                                                     نظم یادگرفتن -الف

 خطر با مقابله -د                                                          مهارت داشتن-ج

 به نام خداوند جان و خرد
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1400ارزشیابی مطالعات نیمسال اول دی ماه     

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.-9

 .کنیم می  ......................... احساس ما نباشد دیگران با ارتباط اگر-الف

 .است  .........................دیگر یک با ها انسان ارتباط راه ترین مهم -ب

 .دارد نیاز   ......................... به کاال تولید برای کارخانه هر-د

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.-10

 .................. .ارومیه می ریزد؟.............................................................. یک رود نام ببرید که به دریاچه  -الف

 به خرید و فروش کاال در داخل یک کشور یا با کشورهای دیگر چه می گویند؟....................................... -ب

 .ببرید نام را ها راه انواع -11

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

 کنید؟ تعریف را صنعت -12

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

 صنایع مادر را توضیح دهید. -13

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

 کنند؟ می مشورت هم با مواردی چه در گروه اعضای-14

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

 دهیم؟ انجام او برای توانیم می کارهایی چه ما است غمگین کسی وقتی-15

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

 وظیفه ی سازمان انتقال خون چیست؟-16

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

 ببرید؟ نام را جمعیت ی کننده دور عوامل-17
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 –کانال تخصصصصی پنجم   –گروه تدریس نوین پنجم    -کانال معلم یار پنجم  -کانال فوق تخصصصصی پنجممنابع:

 کانال تخصصی کالس پنجمی ها  –گروه تبادل تجربیات معلمان پایه پنجم  –کانال پنجم دبستان 
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 ........................ به خرید و فروش کاال در داخل یک کشور یا با کشورهای دیگر چه می گویند؟...............-ب

  .ببرید نام را ها راه انواع -11

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

  کنید؟ تعریف را صنعت -12

ت در آن ها تغییراتی به وجود می آورند و آنهارا به کاالهای مورد نیاز تبدیل  مواد اولیه را به کارخانه می برند در کارخانه کارگران به کمک ماشیین آال

 می کنندبه این فعالیت صنعت می گویند.

 صنایع مادر را توضیح دهید. -13

کارخانه های دیگر اسیتفاده کاالهایی تولید می کنند که مردم آنها را نمی خرند و از آنها به طور مسیقیم اسیتفاده نمی کنند ازاین کاالها در  

 می شود

 کنند؟ می مشورت هم با مواردی چه در گروه اعضای-14

 ، وضع مقررات و قوانین برای فعالیت ها و یا تقسیم کارها بین خودشان با هم مشورت می کنند.در تصمیم گیری ها 

 دهیم؟ انجام او برای توانیم می کارهایی چه ما است غمگین کسی وقتی-15

کنیم و ازخداوند بزرگ برای برطرف شییدن غم او دعا کنیم ، به او دلداری بدهیم از پدر و مادر و مشییاور کمک بگیریم و راهی برای  دعا 

 برطرف شدن غم او پیدا کنیم.

 وظیفه ی سازمان انتقال خون چیست؟-16

 بیمارستان ها را برعهده دارد.سازمان انتقال خون وظیفه گرفتن خون از داوطلبان و انتقال آن به درمانگاه ها و 

 تنهایی

 گفتگو 

 مواد اولیه 

زرینه رود  –سیمینه رود   

 بازرگانی 

آبی   –هوایی  –زمینی   
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 ببرید؟ نام را جمعیت ی کننده دور عوامل-17

 کمبود آب  –کمبود درآمد و کمبود شغل  –جنگ  -خشکسالی

 

 

 –کانال تخصیصیی پنجم   –گروه تدریس نوین پنجم    -کانال معلم یار پنجم  -کانال فوق تخصیصیی پنجممنابع:

 کانال تخصصی کالس پنجمی ها  –گروه تبادل تجربیات معلمان پایه پنجم  –کانال پنجم دبستان 


