
 بسوِ تعالی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          دقیق45ِ: ٍقت                                                              اهتحاى هطالعات اجتواعی                                                                                 
 15/8/1391:  دبستاى شْیذ آقابابایی                                                        تاریخ : ............................                              ًام ٍ ًام خاًَادگی 

  سَال 

.  را بٌَیسیذاّویت ّای دٍستیهَرد از 2با تَجِ بِ آًچِ در  کتاب خَاًذُ ایذ  1

1 -

2- 

 

 .(با تَجِ بِ هتي کتاب پاسخ دّیذ) یک هَضَع هْن استاًتخاب دٍستیچرا  2

 

 . را تَضیح دّیذحذ ٍ هرز دٍستیبا تَجِ بِ آًچِ در کتاب خَاًذُ ایذ  3

 

 .یک هرحلِ را تَضیح دّیذٍ  (هرحل3ِ) را بٌَیسیذهراحل تصوین گیریبا تَجِ بِ آًچِ در کتاب خَاًذُ ایذ  4

1                                                                          -2                                                -3 -

: تَضیح 

 

 

 .یک ًکتِ را تَضیح دّیذ ( هَرد را بٌَیسیذ4با تَجِ بِ هتي کتاب ) بِ چِ ًکاتی تَجِ هی کٌینهَقع تصوین گیریدر  5

1                                           -2                                                -3                                               -4 -

: تَضیح 

 

 

. یک راُ حوایت از کشاٍرزاى کشَرهاى را بٌَیسیذ 6

 
 

.  دّیذتَضیحرا عَاهل اًساًی  ٍ یک هَرد عَاهل طبیعییک هَرد از  : عَاهل هَثر در کشاٍرزی  7

- 3-                                                                2-                                                                  1      عَاهل طبیعی 

: تَضیح 

- 4-                                        3-                                                2                                        -1عَاهل اًساًی     

: تَضیح 

 



8 
 . دٍ فعالیت هْن کشاٍرزی ّستٌذ..................  ٍ  .................. 

............ .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .... باغذاری یعٌی  9

.................. هاًٌذ 
 

10 
 ................... هاًٌذ .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................زراعت یعٌی 

11 
. کشت هیشَد.................. ٍ .................. ٍ بِ دٍ شکل ............ گٌذم گیاّی است 

پائیسُ ٍ بْارُ -دٍسالِ(پائیسُ ٍ بْارُ        د- یکسالِ ( پائیسُ ٍ تابستاًِ             ج–دٍسالِ( پائیسُ ٍ تابستاًِ        ب- یکسالِ (الف
 

12 
. بِ دست هی آیذ............. ٍ ............. است کِ در ًَاحی ..................  برًج گیاّی

هرطَب ٍ - دٍسالِ(هرطَب ٍ ًسبتا هعتذل      د- یکسالِ( هرطَب ٍ خشک      ج-دٍسالِ( هرطَب ٍ خشک     ب- یکسالِ (الف

آفتابی 

 

.  را بِ طَر کاهل تَضیح دّیذکشت گلخاًِ ای 13

 

14 
ایي جولِ از کیست؟   «کشاٍرزی ٍ درختکاری کٌیذ بِ خذا قسن ّیچ کاری برای هردم حالل تر ٍ پاکیسُ تر از آى ًیست»

 (          ع)اهام رضا ( د(                    ع)اهام صادق  ( ج(                    ع)اهام حسي  ( ب(                      ع)اهام علی (الف
 

15 
. سِ هرحلِ ی عوذُ ی کشاٍرزی را ًام ببریذ

1                                                                  -2                                                                -3-  

:                                                                                               امضای معلم از بیست نمره                                                                                                                                                                                                                                                                :نمره هب حروف                                             نمره20   از                                                                                  :      نمره  هب عدد
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  ولی دانش آموز نظر 
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