تِ ًام ذسا
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 -1زضهتي زازُ ضسُ چٌس غلط اهالیی ٍجَز زاضز آًْا ضا پیسا کٌیس .
ّططات گًَاگَى  ،شًثَضّای اسل ٍ پطٍاًِ ّا ضا ضٍی گل ّا ٍ پطًسُ گاى ضا زض زضت ّا ٍ جٌگل ّا زض ّال پطٍاظ ًطاى زاز.
 -2ضًگ ّای پاییع زض ًقّاضی زض کسام گعیٌِ آهسُ است ؟
الف ) -ظضز لیوَیی – اضغَاًی  -قطهع ضٍضي – سثع

ب) -ضًگ طالیی – سثع – آتی

ج) -سفیس – ذاکستطی

ز)ّ -وِ هَاضز زضست است

 -3زاٍضی ًقاضی ّای فصَل تط ػْسُ کسام تَز .
الف) -جٌگل

ج) -اتطّا

ب) -طثیؼت

ز) -ذَضضیس

 -4ضًگ ّای آتطیي ضا کسام فصل اًتراب کطز
الف ) -فصل تْاض

ج) -فصل پاییع

ب) -فصل تاتستاى

ز) -فصل ظهستاى

 -5کسام کلوِ تا تَجِ تِ هؼٌی آى ًازضست است ؟
الف) -ظرین  :زضضت

ج) -جال  :صاف

ب) قطط  :الیِ

ز) -تطکِ :گَزال آب

 -6سَهیي فصل سال زض کسام گعیٌِ آهسُ است
الف ) -فصل تْاض

ب) -فصل پاییع

ج) -فصل تاتستاى

ز) -فصل ظهستاى

 -7چطا فصل پاییع تِ کاج ّا ٍ ،سطٍّا ٍ صٌَتطّا زست ًعز ؟
الف) -چَى هی ذَاست اظ ّوِ ضًگ ّا استفازُ کٌس تا ًقاضی اش ظیثا تاضس .

ب) -چَى ضًگ ًساضت

ج) -چَى آًْا زاضای ضًگ تَزًس

ز)ّ -وِ هَاضز زضست است

 -8جوغ فصل زض کسام گعیٌِ آهسُ است
الف) -فصلیاى

ب) -فصَل

ز) -فصلی

ً -9قّاضی تاتستاى ٍ ٍظهستاى چِ تفاٍت ّایی زاضتٌس ؟
الف) -تاتستاى سطاسط جٌگل ضا سثع تیطُ کطز
ب) -تاتستاى ضاذِ ّای زضذتاى ضا پط اظ هیَُ ٍذَضِ ّای گٌسم ّا ضا طالیی کطز
ج)-ظهستاى سطح ظهیي ضا سفیس ٍ سطح ضٍز ذاًِ تا قطط ًاظک اظ ید پَضاًیس
ز)ّ -وِ هَاضز زضست است

ز)ّ -وِ هَاضز زضست است

 -11ضثاّت ًقاضی ّای تْاض ٍ پاییع زض کسام گعیٌِ آهسُ است ؟
ب) -پاییع ّن اظ ضًگ ّای گًَاگَى استفازُ کطزُ تَز.

الف) -تْاض اظ ضًگ ّای گًَاگَى استفازُ کطزُ تَز.

ز)ّ -وِ هَاضز زضست است .

ج)ً -قاضی ّط زٍ فصل ظیثا تَزًس .
 -11کسام گعیٌِ تطای تکویل جای ذالی هٌاسة است
-

ذَضضیس اظ زیسى هٌظطُ ی طثیؼت تْاض ...............................
ب) -ظیٌت زاز

الف) -تِ زست گطفت

ز) -تطّاق ضس

ج) -لصّت تطز

 -12کٌاض جٌگل ضا تا تَتِ ّای اًثَُ توطک .................................
ب) -ظیٌت زاز

الف) -تِ زست گطفت

ز) -تطّاق ضس

ج) -لصّت تطز

 -13کسام گطٍُ زض ضزیف لَاظم التحطیط قطاض هی گیطًس ؟
ب) -پاک کي  ،تطاش  ،هساز

الف) -اتَتَؼ َّ ،اپیوا  ،تطاکتَض

ج) -قطهع  ،آتی  ،اضغَاًی

ز)ّ -یچکسام

 -14کسام یک اظ کلوات ظیط جوغ هعضػِ است ؟
الف) -هعضٍع

ب) -هعضػِ

ز) -هعاضع

ج) -ظاضع

 -15اهکاى زیسى اتطّای ضرین  ،زض کسام فصل سال تیص تط است ؟
الف ) -فصل تْاض

ب) -فصل پاییع

ز) -فصل ظهستاى

ج) -فصل تاتستاى

 -16هعاضع گٌسم زض چِ فصلی هحصَل هی زٌّس ؟
الف ) -فصل تْاض

ب) -فصل پاییع

ز) -فصل ظهستاى

ج) -فصل تاتستاى

ً -17قّاش  .............................تَز کِ تِ ضًگ  ............................ ٍ ........................... ٍ ...........................زست ًعز
الف) -اٍل – زضت ّا  ،کَّْا  ،زضیا ّا

ب) -سَم – کاج ّا  ،سطٍ ّا  ،صٌَتطّا

ج) 1زٍم  -اتطّای ذاکستطی  ،آسواى  ،زضذتاى

ز) -چْاضم  -جٌگل ّا  ،زضُّ ّا  ،ضٍز ذاًِ ّا

ً -18قاش  ..................تَز کِ اٍّل  ...................................ضًگی ضا زض آسواى پْي کطز ٍ ظهیي ضا اظ ًظط ً .....................اپسیس ساذت
الف) -چْاضم – اتطّای ذاکستطی  ،ذَضضیس
ب) -سَم – کاج ّا  ،سطٍ ّا  ،صٌَتطّا

ج) 1زٍم  -اتطّای ذاکستطی  ،آسواى  ،زضذتاى
ز)ّ -یچکسام اظ هَاضز صحیح ًیست

 -19جوغ کسام یک اظ کلوات زازُ ضسُ صحیح است
تصَیط  :تصاٍیط

ب) -زاٍض  :زاٍضاى

ج) -هٌظطُ  :هٌاظط

ز)ّ -وِ هَاضز زضست است

 -21کسام ٍاغُ تا تَجِ تِ هؼٌی آى ًازضست است ؟
ب) -تسوین  :اضازُ

الف)-قَک  :قَضتاغِ

ز)ّ -وِ هَاضز

ج) -قلگَى  :سطخ ضًگ

 -21هؼٌی ّطیک اظ لغات زازُ ضسُ زض کسام گعیٌِ آهسُ است ؟ ( ًگاض  -چیطُ زست  -جال  -قطط )
الف) -صَضت  ،استاز  ،صاف  ،الیِ

ب)ً -ام زذتط  ،آضٌا  ،هْن  ،هد

ج) -آسیة  ،قاتل  ،طثیؼت  ،فطاٍاى

ز)ً -گاُ ً ،اآضٌا  ،تطًسُ  ،زضت

 -22تصَیطظیط ًطاى زٌّسُ کسام ًقّاش چْاضگاًِ است

الف ) -فصل تْاض

ب) -فصل پاییع

ج) -فصل تاتستاى

ز) -فصل ظهستاى
اهَظگاض پایِ چْاضم  :ػثسالْی

