به نام خدای مهربان

کالس :پنجم ..... /

اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران

تاریخ :

مطالعات اجتماعی

نام و نام خانوادگی ..................................... :کاربرگ مرور(درس های )11 - 9 – 8 – 7 – 6 – 5

ردیف
1

سال تحصیلی  79ـ 79

شرح سوال
جاهای خالی را کامل کنید.
الف)به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند  ..........................می گویند.
ب) اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرای که می میرند  ..........................باشد  ،جمعیت افزایش می یابد.
ج) ناحیه ی  ..........................وسعت کمی دارد اما جمعیت ..........................را در خود جای داده است.
د) انسان آب شیرین مورد نیاز خود را از منابع  ..........................و  ..........................به دست می آورد.
هـ ) رودهای  .......................... ، ..........................و  ..........................در قسمت شمال غربی ایران قرار دارند.
و) هر کارخانه ای برای تولید کاال به  ..........................نیاز دارد.
ز) صنایع مادر  ،مواد اولیه مورد نیاز خود را از ..........................تأمین می کنند.
ح) همه ی کاالهایی که از آن ها استفاده می کنیم از  ..........................به دست می آیند.
ط) همه ی مکان ها به وسیله ی  ..........................به یکدیگر مربوط می شوند.
ی) حمل و نقل زمینی از دو طریق  ..........................و  ..........................انجام می شود.
ک) کاالهای مورد نیاز ما  ،در  ..........................تولید می شوند.
ع) محصوالت  ..........................و  ..........................گیالن به سایر نقاط کشور فرستاده می شود و در آن جا به فروش می رسند.
ق) پروازهای خارجی از فرودگاه  ..........................انجام می شود.
ص) بخش عمده ی صادرات و واردات کشور ما از طریق  ..........................و به وسیله ی  ..........................صورت می گیرد.
م) راه آهن سراسری ایران به بندر  ..........................در کناره ی دریای خزر مربوط می شود.
ن) برای اداره ی یک کشور به  ..........................نیازمندیم.
ش) حکومت کشور ما  ..........................است.
س) قوه ی مجریه همان  ..........................است.
ت) دولت از  ..........................و  ..........................تشکیل شده است.

2

3

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -1جوانان با حفظ سالمتی و انجام امور ورزشی به پیشرفت کشور کمک می کنند.

 درست

 نادرست

 -2کشور ایران از کشورهای کم آب دنیا محسوب می شود.

 درست

 نادرست

 -3فرش و قند و شکر از صنایع مصرفی به حساب می آیند.

 درست

 نادرست

 -4خرما  ،پسته  ،زعفران از واردات استان گیالن است.

 درست

 نادرست

 -5امروزه همه ی نواحی و کشورها برای رفع نیازهای خود به هم وابسته اند.

 درست

 نادرست

 -9رئیس جمهور هر  4سال با رأی مردم انتخاب می شود.

 درست

 نادرست

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
الف) کدام مورد از عوامل دور کننده ی جمعیت نمی باشد؟
 )1 خشکسالی

 )2دانشگاه

 )4جنگ

 )3کمبود آب

ب) به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند  ،چه می گویند؟
 )1جامعه

 )2ملّت

 )4گروه

 )3جمعیت

ج) چه کسانی اولین بار با کندن قنات از آب های زیرزمینی استفاده کردند؟
 )1مصریان

 )2چینی ها

 )4عرب ها

 )3ایرانیان

د) مهم ترین منبع آب شیرین کدام است؟
 )1قنات

 )2چاه

 )4دریا

 )3 رود

هـ) کدام مورد در شمال شرقی قرار دارد؟
 )1رود گرگان

 )2سفید رود

 )4رود چالوس

 )3رود ارس

و) ماده ی اولیه برای تهیه ی پارچه چیست؟
 )1 نفت

 )2نخ

 )3چرم

 )4گاز

ز) کدام استان دارای ماشین سازی و ابزار است؟
 )1سمنان

 )2اصفهان

 )3آذربایجان شرقی

 )4خوزستان

ح) کدام وسیله ی حمل و نقل در شهرهای بزرگ  ،آلودگی و ترافیک کم تری دارد؟
 )1اتوبوس

 )2تاکسی

 )3وَن

 )4مترو

ی) به خرید و فروش کاال در داخل یک کشور با کشورهای دیگر  .........................می گویند.
 )1صادرات

 )2واردات

 )3بازرگانی

 )4گزینه  1و 2

م) سنگ آهن معدن های چادر مَلو و بافق با چه وسیله ای به کارخانه ی ذوب آهن می رسد؟
 )1هواپیما

 )2قطار

 )3اتوبوس

 )4کشتی

ش) هدایت گر کشتی چه نام دارد؟
 )1خلبان

 )2راهبر

 )3لوکوموتیوران

 )4کاپیتان

س) در کدام شهر حمل و نقل از طریق راه هوایی صورت نمی گیرد؟
 )1تهران

 )2شیراز

 )3سمنان

 )4مشهد

ش) حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسالمی تبدیل شده است؟
1351/1/11 )1

1351/1/12 )2

1359/11/22 )3

1359/11/12 )4

ت) در قانون اساسی هر کشور چه چیزی مشخص شده است؟
 )1مشاغل

 )2روش اداره ی کشور

 )3نوع حکومت

 )4وظایف دولت

ل) نمایندگان مجلس توسط چه کسانی انتخاب می شوند؟
 )1مردم

 )2رهبری

 )3رئیس قوه قضاییه

 )4رئیس جمهور

4

عوامل جذب کننده ی جمعیت را نام ببرید.

5

جمعیت را تعریف کنید.

9

جویبار چگونه به وجود می آید؟

9

رود چگونه تشکیل می شود؟

1

چه عواملی سبب آلودگی آب می شود؟

7

ویژگی های رودهای فصلی و موقتی چیست؟

11

صنعت را تعریف کنید.

11

مهم ترین صنایع مادر در کشور ما کدامند؟

12

چند نمونه از منابع طبیعی را نام ببرید.

13

صنایع مادر چه کاالهایی تولید می کنند؟ مثال بزنید.

14

بازرگانی را تعریف کنید.

15

واردات را تعریف کنید.

19

صادرات و واردات استان گیالن را نام ببرید.
صادرات ........................................................................................................................................................................................... :
واردات ............................................................................................................................................................................................. :

19

خوبی ها و بدی های حمل و نقل از طریق راه آهن را بنویسید.
خوبی ها ........................................................................................................................................................................................... :
بدی ها ........................................................................................................................................................................................... :

11

مزایای حمل و نقل هوایی را بنویسید.

17

کشور ما از کدام جهت به دریا راه دارد؟

21

بندر چگونه جایی است؟

21

سه مورد از وظایف حکومت را بنویسید.

22

قوه ی مقنّنه از چه کسانی تشکیل شده است؟
........................................................................................................................................................................................... )1
........................................................................................................................................................................................... )2

23

حکومت برای انجام وظایف خود به چند قوه تقسیم می شود؟ نام ببرید.

