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   1ی  صفحه

 سـواالت ردیف

 الف
 

 نادرست         درست          مشخص کنید .                                                                 ×گزینه های زیر را با عالمت درست یا نادرست بودن 

                                           در گلخانه ها ، فقط گل ها و گیاهان زینتی را پرورش می دهند .                           -1

                                                     بعد از غال ت مهم ترین منبع غذایی محصوالت جالیزی است . -2

                                                                                                            کشورمان متنوع نیست . آب و هوا در  -3

                                                                    م هم گاز کشف شده و استخراج می شود .    در اطراف تهران و ق -4

 ب

 . مشخص کنید ×گزینه درست را با عالمت 

 وامل انسانی در کشاورزی است ؟کدامیک از ع-1

 ( سرمایه  د                       ( آب وهوا  ج                             ب( خاک                                 الف( آب  

 برنج در چه آب وهوایی رشد می کند ؟  -2

 د( هر سه مورد             ج( معتدل و مرطوب                         ب( سردسیری                       الف( گرمسیری  

 ؟ نیستکدامیک جزو مواد در کشاورزی  -3

 د( سم                               ج( کود                                ب( خاک                                 الف( بذر  

 کدامیک از فعالیت های زیر باغداری است ؟ -4

 د( درختان میوه                   ج( محصوالت جالیزی                       ب( حبوبات                           الف(غالت  

 مهمترین منبع غذایی کشورمان کدام است ؟ -5

  هر سه مورد د(                   ج( محصوالت جالیزی                       ب( حبوبات                             غالتالف(

 بیشتر انرژی مصرفی کشومان ازکدام است ؟ -6

 د( نفت و گاز                                         ج( برق                              ب( گاز                             الف(نفت  

 بیشتر منابع نفتی جنوب غربی ، در کدام استان است ؟ -7

 د( بوشهر                                  ج( کرمانشاه                    ب( خوزستان                           الف(فارس  

 شهر حفر شده است ؟اولین چاه نفت در کدام  -8

 د( بندرعباس                                  ج( کرمانشاه               ب( مسجدسلیمان                           الف(اهواز  

 کدامیک کمترین منبع انرژی در جهان را دارد ؟ -9

 د( انرژی برق          ج( انرژی های قابل تجدید            ب( سوختهای فسیلی               الف(انرژی هسته ای  

 تفاوت مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی ها چیست ؟ -11

 د( تولید زیاد انرژی          ج( تجدیدشدنی است            ب( در دسترس است              الف(آلودگی ندارد  

 در کدام استان کشورمان نیروگاه اتمی ساخته شده است ؟  -11

 د( فارس                             ج( بوشهر                             ب( سمنان                                 الف(یزد 

 ج

 در جای خالی عبارت مناسب بگذارید .

 وهوا و .................... و ....................... هستند . عوامل طبیعی در کشاورزی شامل آبالف(

 خاک های .................. یا ....................... در نواحی خشک ، استعداد کشاورزی ندارند .ب( 

 دو فعالیت مهم کشاورزی ...................... و ........................ هستند .پ( 

 یک یا چند سال ، محصول می دهند .باغداری کشت و پرورش ............... است که بعد از گذشت ت( 

 ، انرژی هسته ای به دست می آید . ............. ث( از شکافتن هسته ی عنصر 



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 ج( روش های تولید برق عبارتند از ............................. و ...............................

 چ( بیشتر منابع نفتی غرب کشور ، در استان .......................... قرار دارد .

 د

 . به پرسش های زیر پاسخ تشریحی دهید

 مراحل کشاورزی را نام ببرید و یک مورد را تعریف کنید .-1

 مورد ( 3)  را ه های درست مصرف کردن انرژی برق را نام ببرید ؟  -2

 منابع گاز درجنوب و شمال شرقی کشور را نام ببرید .  -3

 

 تولید برق حرارتی را تعریف کنید . -4

 چرا نباید تمام نفت و گاز کشورمان را استخراج کنیم ؟ -5

 ویژگی های انرژی های تجدیدپذیرکدامند ؟ –6

 از انرژی خورشید چه استفاده هایی می شود ؟ -7

 

 چیست و چه کاربردی دارد ؟برچسب انرژی  -8

 کدام انرژی مهمترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز هستند ؟ چرا ؟ -9

 چرا تمام کشورها به سوخت هسته ای دسترسی ندارند ؟ -11

 نفت چگونه تشکیل می شود ؟ -11

 چرا با روش گلخانه ای می توان هر محصولی را پرورش داد ؟ -12

 " موفق باشیدعزیزانم همگی  "


