نام و نام خانوادگی:
پایه پنجم

آمادگی و دبستان دخترانه غیردولتی

ارزشیابی و مرور آموخته ها (خرداد)
درس مطالعات اجتماعی

الف) دخترم گزینه صحیح را انتخاب کن.
 -1مبدا تاریخ مسلمانان کدام یک از وقایع زیر است؟
الف) هجرت پیامبر(ص)

ج) واقعه غدیر خم

ب) فتح مکه

د) بعثت پیامبر

 -2رودکی شاعر معروف دوره ی  .............................بود.
الف) سلجوقیان

ج) سامانیان

ب) صفاریان

د) آل بویه

 -3دولت از چه افرادی تشکیل شده است؟
الف) رئیس جمهور

ب) رئیس جمهور و هیئت وزیران

ج) نمایندگان مجلس

د) رئیس جمهور و نمایندگان مجلس

 -4به خرید و فروش کاال در داخل یک کشور یا کشورهای دیگر چه می گویند؟
ب) واردات

الف) صادرات

ج) خرید و فروش

د) بازرگانی

 -5اولین کسی که با کندن قنات از آب های زیرزمینی استفاده کردند ،چه کسانی بودند؟
ب) چینی ها

الف) مصریان

ج) ایرانی ها

د) اروپاییان

 -6کدام مورد در گروه صنایع مصرفی قرار می گیرد؟
ب) فوالد

الف) اتومبیل سازی

ج) ماشین سازی

د) پتروشیمی

 -7مهمترین راه ارتباط انسانها با یکدیگر چیست؟
ب) گفتگو

الف) خوب گوش کردن

ج) ابراز احساسات

د) خوب حرف زدن

 -8رصدخانه ی مراغه به همت کدام وزیر ایلخانی تاسیس شد؟
الف) خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی
ج) سلطان محمد خوارزمشاه

ب) خواجه نظام الملک
د) خواجه نصیرالدین طوسی

 -9علت حمله ی چنگیز خان به ایران کدام مورد بود؟
الف) کمبود غذا

ب) کشته شدن بازرگان

ج) هرج و مرج در ایران

د) از بین بردن حکومتهای محلی

-10به خط فرضی که مانند کمربند به دور زمین کشیده شده و زمین را به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می کندچه
می گویند؟
الف) نصف النهار

ب) خط استوا

ج) نصف النهار مبدا

د) کمربند زمین

ب) جاهای خالی را کامل کنید.
 -1به گردش زمین به دور خورشید  .....................می گویند که بر اثر آن  ......................پدید می آیند.
 -2در زمان سلجوقیان به دستور خواجه نظام الملک  ،مدارسی به نام  .........................در شهرهای بزرگ ساخته شد.
 ........................... -3هر فرد محدوده ای است که هیچ کس نباید بدون اجازه و رضایت وارد آن شود .
ج) به سواالت زیر پاسخ دهید.
 -1امام حسین(ع) در مورد دلیل قیام خود چه فرموده اند؟
 -2شبه جزیره را تعریف کنید؟
 -3سه مورد از عوامل دور کننده ی جمعیت را نام ببرید؟
 -4اسکیموها در کجا زندگی می کنند و خانه خود را چگونه می سازند؟
 -5برای اینکه شنونده ی خوبی باشیم چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
 -6انواع راه ها و وسایل حمل و نقل را بنویسید.
 -7برای عضو موثری در گروه باشید چه کارهایی انجام می دهید؟
 -8رهبر جامعه اسالمی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
 -9جمهوری اسالمی چه نوع حکومتی است؟

