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منابع گاز سرخون در کدام استان قرار دارد؟
خراسان رضوي)دخوزستان)جهرمزگان)ببوشهر                            )الف

؟انرژي قابل تجدید نیستکدام 
خورشید)دنفت)جباد)بآب)الف

است؟..................... تصمیم گیريآخرین مرحله ي 
هیچکدام)دو پیش بینی نتایجبررسی راه حل)جانتخاب بهترین راه)بخوب فکر کردن)الف

کدامیک از زمین هاي زیر براي کشاورزي مناسب است؟
زمین پر شیب)دزمین آبرفتی)جزمین سنگالخ)بزمین آهکی و نمکی)الف

.نزدیکتر باشد انرژي کمتري مصرف می کند....................در وسیله اي که می خریم هر چه فلش آن به سمت 
Aسبز پر رنگ )دBسبز کم رنگ )جGقرمز پر رنگ )بDزرد )الف

با کدامیک از گزینه هاي زیر می توان انرژي الکتریکی تولید کرد؟
هر سه مورد)دايانرژي هسته)جباد)بسوخت فسیلی)الف

میدان نفتی مارون در کدام استان قرار دارد؟
ایالم)دخوزستان)جبوشهر)بهرمزگان)الف

بذر ، سم ،کود ، در کدام دسته از عوامل انسانی قرار دارد؟
)نهاده ها(مواد)دسرمایه)جنیروي کار)بابزار و وسایل)الف

به خارج از کشور صادر می شود؟کدامیک از محصوالت گرمسیري ما 
پسته و بادام)دخرما و پسته)جآلبالو و زردآلو)بخرما و زردآلو)الف
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.تجدید است..........................انرژي هسته اي از انرژي هاي
.داراي معادن اورانیوم است..................استان

.می گویند.............................کسی که برنج می کارد به او
.خوراك روزانه و غذاي اصلی ما هستند......................و.....................

.می گویند................................دیگرانبه استفاده کردن از فکر و تجارب 
.استان خوزستان حفر شد................................اولین چاه نفتی ایران در

.، نیکوکار دوستی کنیم.........................پیشوایان دینی ما توصیه کردند که با افراد عاقل ،
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غلطصحیح        .بوشهر براي تولید برق نیروگاه اتمی ساخته شده استدر استان 
غلطصحیح       .آفت سن از عوامل انسانی محسوب می شود

غلطصحیح      .فکر نادرست استتصمیم گیري ناگهانی و بدون 
غلطصحیح     .قارچ هاي خوراکی نیز در گلخانه کشت می شوند

غلطصحیح    .اورانیوم پدید نمی آیدهاي بعضی عناصرمثلاتم انرژي هسته اي از شکافتن هسته ي 
غلطصحیح        .گندم فقط به صورت پاییزه کشت می شود

غلطصحیح .بیشتر منابع نفتی ایران در شمال شرقی قرار دارد
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انرژي هاي نو چه تفاوتی با سوخت هاي فسیلی دارند؟ 1

با هر کسی نمی توان دوستی کرد،چرا؟ 2

.کشت گلخانه اي را بطور خالصه توضیح دهید 3

مهمی است؟چرا تصمیم گیري کار  4

.از عوامل طبیعی در کشاورزي، آب و هوا را توضیح دهید 5

چرا نباید تحت فشار دوستانمان تصمیم خود را عوض کنیم؟ 6

دو فعالیت مهم کشاورزي را نام برده و یکی را به اختیار تعریف کنید؟ 7

برق حرارتی را تعریف کنید؟ 8

محصوالت باید زودتر به بازار برسد؟چرا بعضی از  9
.سوخت فسیلی را تعریف کنید 10

. به دست می آید.......................و ....................ساله است که از نظر شرایط طبیعی در نواحی ..........برنج گیاهی 
.کشت می شود.................بیش از نیمی از برنج ایران در 

11

چگونه نفت ایجاد می شود؟ 12

؟می گویند) قابل تجدید(به کدام دسته از انرژي ها، انرژي نو  13

............................................................................................................................................................................................:نکات قوت

.....................................................................................................................................................................................................:کات منفین

.موفق و پیروز و سربلند باشید..............................................................................................................................................:ارائه راهکار
سعید روشندل
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