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سوال
گزینه درست را عالمت بزنید.

1
الف:بزرگترین تجارت در جهان امروز ؟

صادرات پنبه

صادرات گاز

صادرات نفت

صادرات نفت وکاز

ب:اولین چاه نفت ایران در کجا حفر شد؟

آبادان

مسجد سلیمان

گچساران

آغاجاری

ج:مهمترین گروه گیاهان زراعی؟

غالت

حبوبات

برنج

میوه های جالیزی

د:کدام خاک برای کشاورزی مناسب نیست ؟

جلگه ها

زمینهای سنگالخی
2

دشت های هموار

خاک های آبرفتی

گزینه ص یا غ را عالمت بزنید .

ما بخش عمده ی غذای خود را از کشاورزی به دست می آوریم .

ص

غ

اگر تصمیم درستی گرفتیم ولی دوستانمان ما را مسخره کردندباید از انجام آن منصرف شویم .
غ

ص

درهنگام تصمیم گیری اولین کاری که باید انجام دهیم خوب فکرکردن است  .ص

غ

زهرا فردا امتحان دارد و دوستش از او می خواهد تا با هم برای بازی به سالن ورزشی بروند ولی
زهرا محترمانه وقاطعانه «نه» می گوید .کار زهرا کامال درست ومنطقی بوده است.
ص
3

غ
جاهای خالی را کامل نمایید

بیشتر منابع نفتی ایران در ....................و .................کشور وجود دارد.
دو فعالیت مهم کشاورزی عبارتند از .................و ......................
4

پاسخ کوتاه به سواالت بدهید .
استفاده از فکر وتجربه ی دیگران در انجام کارها چه نام دارد؟
بعد از انتخاب دوست مهمترین کاری که باید انجام دهیم چیست ؟
چرامیوه هاوسبزیجات ایران نسبت به سایر کشورها خوش مزه تر است ؟
بعد از غالت مهمترین منبع غذایی چیست؟

به سواالت پاسخ کامل دهید
5

ویژگی های دوست خوب از نظر (امام علی )را بنویسید .

6

مریم سعی می کندبر خالف عقیده ی خودش ،به همه ی خواسته های دیگران پاسخ مثبت دهد تا
از او راضی باشند  .آیا این کار درست است ؟ توضیح دهید .

7

مراحل تصمیم گیری را نام ببرید.

8

انواع سوخت ها را نام برده وبگویید بیشترین مصرف مردمان کشور ما ایران از کدام دسته از
سوخت هاست ؟

9

انواع برق رانام برده وبا هم مقایسه نمایید .

11

کشت گلخانه ای را توضیح داده ومزیت آن را بنویسید .

11

جدول زیر را کامل نمایید .

عوامل موثر در

کشاورزی

بازخورد آموزگار:

نظر ولی:

