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 نواحی صورت میگیرد؟کشت برنج در کدام  1

 ت( در نواحی معتدل و مرطوب     نواحی معتدل و سرد  در پ(       استانهای شمالی    ( درب        واحی پرباران الف( در ن

 تأمین آب مورد نیاز کشاورزی در کدام گزینه آمده است؟  2

های زیرزمینی  و از راه کندن چاه و قنات        باران و رودخانه ها                                          ب( آب الف( آب

 ی مواردپ( از آب پشت سدها                                                  ت( همه

 دهد؟کدام گزینه در مورد کشت گندم اطالعات صحیحی می 3

 شود. الف( گندم به صورت بهاره و تابستانه درهمه جای کشور کشت می

 شود.ب( گندم به صورت بهاره و پائیزه در همه جای کشور کشت می

 شود.پ( گندم به صورت بهاره و تابستانه دربعضی کشور کشت می

 شود.ت(  گندم بهاره درهمه جای کشور کشت می

 است؟ تر بیان شدهکامل کشت گلخانه ای در کدام گزینه 4

 توان هر محصول کشاورزی را کشت نمود.الف( یکی از روشهای جدید کشاورزی است که در یک محیط مصنوعی می

و هوایی  ی آبتوان هر محصول کشاورزی را در هر منطقهب(  یکی از روشهای جدید کشاورزی است که در یک محیط مصنوعی می

 کشت نمود.

و هوایی و  ی آبتوان هر محصول کشاورزی را در هر منطقهشاورزی است که در یک محیط مصنوعی میپ(  یکی از روشهای جدید ک

 ی فصول سال کشت نمود.در همه

 توان در مصرف آب صرفه جویی نمود.ت(  یکی از روشهای جدید کشاورزی است که در یک محیط مصنوعی می

 گویند.دهند را ................. میتا یکسال محصول میکشت و پرورش گیاهانی که بعد از کشت دانه، حداکثر  5

 گویند. دهند را ................ میکشت و پرورش نهال گیاهانی که بعد از یک یا چند سال محصول می

 ی آب و هوایی قرار دارد؟بخش عمده ای از کشور ما در کدام ناحیه 6

 عمده کشاورزی را نام ببرید. یسه مرحله 7

 



 

 

    

   

 

 

 

 

 .است تقدیرتالشت قابل 

 .بنویسیدعوامل مؤثر بر کشاورزی را در جاهای مناسب  8

 

 انسانی            عوامل مؤثر بر کشاورزی           طبیعی                                          

 

 

 هایی مناسب کشاورزی هستند؟هایی استعداد کشاورزی ندارند و چه زمینخاکنوع چه  9

 

 

 هر کدام مثال بزنید. آنها را نام ببرید و برایشوند. مواد غذایی به چند دسته تقسیم می 10

 

 ها چیست؟ مزیت کشت گلخانه ای نسبت به سایر کشت 11

 

 

 کم متوسط تسلط خوب تسلط کامل 

     مفهوم زراعت و باغداری

     ایکشت گلخانه

     عوامل مؤثر بر کشاورزی

     مراحل کشاورزی

     بندی مواد غذاییتقسیم

     نواحی کشت برنج و گندم


