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 سومپایه 

را عالمت بزنید.پاسخ درست  الف(

«وقتی به دنیا آمدم خواندن و نوشتن نمی دانستم اما االن که بزرگ شدم هم می توانم بخوانم و هم بنویسم» . جمله ی 1

نشان دهنده ی کدام یک از تغییرات می باشد.

موارد الف( تغییرات بدن              ب( تغییرات نیاز ها      ج( تغییرات توانایی ها        د(همه ی

 چه کارهایی برای عوض نشدن نوزادان در بیمارستان ایجاد می دهند؟2

.  آن هارا وزن می کنند. 

 الف(

 ب( کودکان را بغل مادرشان می گذارند.

ج( نام خانوادگی و نام مادر، قد، جنسیت و وزن آن ها روی نواری نوشته و به دست نوزاد می بندند.

دهند.( نوزاد را تحویل خانواده اش می د

. نوزادان تا چند ماهگی درست نمی بینند اما صداها را خوب می شنوند؟3  

سالگی 1ماهگی                  د(  4ماهگی               ج(  2ماهگی              ب(  6الف(

اهای خالی کلمات مناسب بنویسید.در جب( 

. ، ................................ از شناسنامه استفاده می کنیم. لی از کارها مثل .............................. برای خی4 ............................... ،

. است.5 . نام دیگر درخت خانوادگی ..................................  

. و معلم نوعی شغل 6 . است.. خیاطی نوعی شغل .................................... ...............................

             .  16/10/1399 :تاریخ                   نام و نام خانوادگی : ..................................

(ماهدی ) اجتماعی ارزشیابی موضوع :                                        



کلمات و عبارات مرتبط را به هم وصل کنید.ج(   

 

 

 

 

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.د(   

 

. میز و صندلی چوبی چگونه تهیه می شود؟11  

 

 

. درآمد چیست؟12  

 

. اگر در خانواده، مقررات رعایت نشود، چه اتفاقی می افتد؟13  

 

 

مورد نام ببرید( 3. چه تغییراتی در خانواده، ممکن است به وجود آید؟) 14  

 

 

. خانواده چگونه به وجود می آید؟15  

 

. از زمان تولد تاکنون چه تغییراتی در شما به وجود آمده است؟) نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید(16  

 نوعی شغل خدمتی است.

 منبع به کار رفته در پاک کن است

 نوعی شغل تولیدی است.

 منبع به کار رفته در آن، چوب درختان است.

. دستمال کاغذی7  

. آتش نشانی8  

. نفت9  

. نجاری10  



 عبارت مشخص کنید. های درست یا نادرست را با عالمت 

 نادرست    درست  کنیم. کنیم، در واقع از منابع طبیعی هم محافظت می( وقتی درست و به اندازه مصرف می1

 نادرست    درست  بینند.نمینوزادها تا دو ماهگی درست ( 2

 نادرست    درست  ها با هم تفاوت )فرق( دارد.ی خانوادهاندازه( 3

 نادرست    درست  هیچ وقت دو نفر کامالً به هم شبیه نیستند.( 4

 نادرست    درست  آورد.( رشد کردن تغییراتی در بدن موجودات زنده به وجود نمی5

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 
 .دهد که او کیستهر کس نشان می ......................... (6

 .آیدبه وجود می ......................... با ازدواج زن و مرد( 7

 .شوندمی ......................... ها، پدر و مادر صاحبآندار شدن با ازدواج فرزندان و بچه( 8

 دهد.را نشان می ......................... و ......................... خط زمان گذشته،( 9

به »فرماید: خداوند در قرآن کریم می( 10
.........................
 «نیکی کنید. ......................... و 

ی ها به دو دسته( شغل11
.........................

و  
.........................
 شوند.تقسیم می 

 گزینه مشخص کنید. ی درست را با عالمت 

 کنند؟ها کمک میهای زیر به شما در کسب مهارتکدام یک از گزینه( 12

  )پدر و مادر(الف( والدین   )معلمب   )دوستانج   )ی مواردهمهد 

 افراد با یکدیگر شود؟ تواند موجب تفاوتکدام یک از موارد زیر می( 13

  )نیاز به محبتالف   )دوست داشتن زیباییب   )استعداد فردیج   )نیاز به غذاد 

 دهد؟های زیر مرور اتفاقات زندگی فرد در طول زمان را نشان میکدام یک از گزینه( 14

  )نامهشجرهالف   )شناسنامهب   )خط زمانج   )ی مواردهمهد 

 است؟ نشدهکدام یک از موارد زیر در شناسنامه نوشته ( 15

  )نام و نام خانوادگیالف   )تاریخ تولدب   )نام برادرج   )محل تولدد 

 کنند؟های زیر، کاالیی را تولید می( کدام یک از صاحبان شغل16

  )رفتگرالف   )معلمب   )نانواج   )نشانآتشد 

بسمه تعالی

 

  -نوع ابزار: آزمون مداد کاغذی

 (1،2،3،4،5فصل ) اجتماعی

 

    99   تاریخ امتحان:   

 

 نام ونام خانوادگی

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



 

 دهد که افراد با هم چه نسبتی دارند؟زیر نشان میهای ( کدام یک از گزینه17

  )نامهشجرهالف   )شناسنامهب   )کارنامهج   )خط زماند 

 .هر عبارت از ستون سمت راست را به عبارت مناسب در ستون سمت چپ وصل کنید 

 الف( گوسفند   ( لیوان پالستیکی18

 ب( سنگ آهن   ( نان سنگک19    

 ج( نفت   دروازه( 20    

 د( آب و خاک   ( کت و شلوار21    

 های زیر پاسخ کوتاه دهید.به پرسش 

 .............................................. ..............................................  کنیم؟ )دو مورد(هایی میاز شناسنامه چه استفاده( 22

 ی مسخره کردن دیگران چه فرموده است؟دربارهخداوند در قرآن ( 23

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

 ........................................................................................................................................................................................................... درآمد چیست؟( 24

 آیند؟( کاغذ، دستمال کاغذی و میز و نیمکت چوبی از چه چیزی به دست می25

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

 ........................................................................................................................................................................................................ اسراف یعنی چه؟( 26

 گوییم؟م چه میکنی( به پولی که برای استفاده در آینده ذخیره )جمع( می27

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

 های زیر پاسخ تشریحی کامل بدهید.به پرسش 

 های او یک نوار می بندند؟آید، دور دستچرا وقتی یک نوزاد به دنیا می( 28

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

 شود؟ )دو مورد(ها کمتر میی بعضی از خانوادهدارد که اندازه( چه دالیلی وجود 29
.............................................. .............................................. 

 هایی دارد؟ )دو مورد(ی بزرگ و پرجمعیت چه خوبیزندگی کردن در خانواده( 30
.............................................. .............................................. 

 شود بعضی افراد بعضی کارها را بهتر انجام دهند؟( چه چیزهایی باعث می31
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 های خدماتی چه فرقی دارند؟های تولیدی با شغل( شغل32



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

 

 ی درست را با عالمت گزینه .مشخص کنید 

 باشد.( بلند شدن قد جزء کدام یک از تغییرات زیر می1

 الف( تغییر نیازها  ب( تغییر بدن  هاج( تغییر توانایی   د( تغییر

 استعدادها

 شوند؟صاحب چه چیزی می ها پدر و مادردار شدن آن( با ازدواج فرزندان و بچه2

 الف( نوه  ب( فرزند  ج( برادر  د( خواهر 

 کنند؟( مردم برای اینکه پول مورنیاز خود را بدست آورند چه می3

 کنندالف( تفریح می  کنندب( استراحت می  کنندج( کمک می  کنندد( کار می 

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 

 خیز نیاز داریم.حاصل .........................و  .........................( برای کشاورزی 4

 نام دارد. .........................( مصرف کردن درست و به اندازه 5

 کند.کمک می .........................( بازیافت به حفظ 6

 های درست یا نادرست را با عالمت عبارت خص کنید.مش 

نادرست    درست های ما تغییر کرده است.کند منظور این است که نیازهای ما تغییر می( وقتی نوع اسباب بازی7

 
 نادرست    درست  کند.( با ازدواج کردن فرزندان خانواده هیچ تغییری نمی8

 نادرست    درست  ها یکسان است.ی خانهها و مقررات در همه( قانون9

 نادرست    درست  آید.( غذای مصرفی ما فقط ار زاه کشاورزی به دست می10

 .هر عبارت از ستون سمت راست را به عبارت مناسب در ستون سمت چپ وصل کنید 

 الف( شناسنامه   کند.( بیشتر اوقات بیرون از خانه کار می11

 ب( گرم   ی مجدد از مواد( استفاده12    

ها را به صورت گنبدی در آنجا سقف خانه( 13    

 سازند.می
  ج( پدر 

ی آن است که ما در کدام کشور زندگی ( نشانه14    

 کنیم.می
  د( بازیافت 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید.به پرسش 

 ...............................................( شغل بیشتر مردم عشایر چیست؟ 15



 ...............................................تان را بنویسید. ( یکی از تغییرات خانواده16

 ...............................................گویند؟ روی در مصرف هر چیزی را چه می( زیاده17

 های زیر پاسخ تشریحی کامل بدهید.به پرسش 

 ترها چه فرموده است؟ی قدردانی از بزرگدرباره( خداوند در قرآن کریم 17

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

 کنند؟( چرا مردم عشایر به طور مرتب کوچ می18

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

 هایی که چند طبقه هستند چه فرقی دارند؟هایی که حیاط دارند با خانه( خانه19

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

 ای دارد؟( رعایت مقررات چه فایده20

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

 ( مراحل تولید پارچه را توضیح دهید؟21

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

 توانیم انجام دهیم؟( برای درست مصرف کردن از منابع چه کارهایی می22

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