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.صحیح و غلط را هشخص کنیذ -  1 بازخورد  

 
.تیطتریي هٌاتغ اًرشی هَرد هصرف خْاى ، اًرشی سَخت ّای فسیلی است -الف   

. داًطگاُ خٌذی ضاپَر در زهاى ساساًیاى در اَّاز تاسیس ضذُ تَد–ب   

. تِ ّر صذ سال ،  ًین  قرى هی گَیٌذ- ج     

.در استاى خَزستاى ، کطت ترًح رایح است -  د   

 
.گسینه ی صحیح را هشخص کنیذ- 2   

 

در دٍراى اسالهی کذام ضْر دارای هذارس ًظاهیِ ٍ رصذخاًِ تَد ؟-الف   

 اصفْاى- 4ری                            - 3ًیطاتَر                     - 2تغذاد               -1

کذام هَرد از ػَاهل اًساًی هَثر در کطاٍرزی ًیست  ؟- ب   

 سرهایِ - 4اتسار ٍ ٍسایل                 -  3خاک                   -  2ًیرٍی کار          -1

  کذام زهیي قاتل کطت ًیست ؟–ج  

ّوِ هَارد - 4خاک ّای آّکی           - 3زهیي پر ضیة         -  2داهٌِ ّای تلٌذ          -  1      

  تیطتریي هٌاتغ ًفتی در کذام قسوت ایراى یافت هی ضَد ؟–د  

ضوال - 4خٌَب غرتی                  -  3هرکسی                   - 2ضوال غرتی                -  1       

 
.جاهای خالی را با کلوات هناسب پر کنیذ - 3   

 

.تْیِ هی کٌین    ................................   سٌگ هؼذى اٍراًیَم  را از استاى - الف  

تَد ................................ ّدرت پیاهثر از هکِ تِ هذیٌِ ، هقذهِ ی تطکیل -  ب   

.  هی کٌٌذ.................... از ًظر پیاهثر ظ تذتریي افراد کساًی ّستٌذ کِ هیاى هردم -  ج   

.کتاتخاًِ ی ػظیوی خْت گسترش ػلَم ٍفٌَى تٌا کردًذ ........................  ساهاًیاى در ضْر - د   

 
.پاسخ کوتاه بذهیذ –  4   

  

.فَایذ دٍستی دٍ  هَرد تٌَیسیذ -  الف  

. آثار تاستاًی در  اطراف هیذاى ًقص خْاى اصفْاى ًام تثریذ دو – ب   

. دٍ هؼذى گاز ایراى را تٌَیسیذ –ج   

.سِ ضْر پرخوؼیت ایراى را تِ ترتیة تٌَیسیذ - د  

 



. هفاهین زیر را تعریف کنیذ – 5   

  

خط زهاى -   الف  

ًقطِ ی گردضگری - ب  

  اًرشی ّای ًَ –ج 

ساػت پیک یا اٍج تار –د   

 
.  هوارد هربوط به هن را به یکذیگر وصل  کنیذ–6   

  

تاغذاری .                              کطت ٍ پرٍرش گیاّاًی کِ تؼذ از کاضت داًِ ، حذاکثر تا یک سال هحصَل هیذٌّذ  

کطت گلخاًِ .                کطت ٍ پرٍرش گیاّاًی کِ تؼذ از کاضت داًِ ، حذاکثر یک یا چٌذ سال تؼذ  هحصَل هیذٌّذ   

زراػت.                     کطت گیاّاى در یک هحیط هصٌَػی کِ هی تَاى در ّوِ فصَل سال هحصَل داضتِ تاضین  

   
 

.  به سواالت داده شذه پاسخ کاهل بذهیذ –7   

 

 

. هراحل تصوین گیری را تٌَیسیذ –الف    

 

 

( هَرد2).     ترای صرفِ خَیی در  هصرف سَخت ّای فسیلی هثل ًفت ٍگاز چِ هَاردی را تایذ رػایت کٌین–ب    

 

 

 

  ( هَرد 4 ) چِ ػَاهلی هَخة گسترش ػلَم ٍفٌَى در دٍرُ اسالهی ضذ ؟ –ج  

 

 

 
اهام صادق ع در هَرد کطاٍرزی چِ فرهَدًذ ؟- د   

 

 

 

 

خیاهی-  هتری              هوفق باشیذ   

 


