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  ( 40تا  8درس اٍل تا ّفتن )ظ  –آزهَى عولکردی کتبی هطالعات اجتواعی کالس ضطن ٍیژُ ی آباًواُ  

  ( مشخص کنیذ:×المت )جواب صحیح را تا ع 

1 
 ػهامل انسانی در کشاهرسی است؟کذامیک اس 

  تذرد(                                          آب ه وهاج(                                     خاک ب(                                           آبالف( 

2 
 ؟استی کاشت کشاهرسی کذام يک مزحله

  چیذن میهه اس درخت              د(             جذا کزدن کاه اس گنذمج(           کنذن ػلف وای وزس        ب(   شخم سدن سمین          الف( 

3 
 اهلین کار در ونگام تصمیم گیزی چیست؟

 تی تفاهت شذند(                      کهل کزدنته رهس تؼذ مهج(                خهب فکز کزدن ب(                انتخاب توتزين راهالف(  
 

4 
 نیست؟کذام يک سهخت فسیلی 

  گاسد(                                           نفتج(                                         تزق ب(                                        سغال سنگالف( 

5 
 ال شزق ايزان در استان .......................... قزار دارد؟تیشتزين مناتغ گاسی در شم

  خزاسان رضهید(                                   تهشوزج(                                 کزمانشاه ب(                             خزاسان شمالیالف( 

6 
 کذامیک اس مزاحل تصمیم گیزی صحیح نیست؟

  تصمیم ناگوانی د(              پیش تینی          ج(              تفکز مناسة     ب(          آهری اطالػات                  جمغالف( 

7 
 ؟قزار داردی در استان خزاسان رضهی کذام يک اس مناتغ گاس

  کنگان د(                       خانگیزان ه سزخس         ج(                                  سزخهن ب(                                  ػسلهيهالف( 

8 
 ؟مناسة نیستی کشاهرسی کذام سمین تزا

  دشت ومهار       د(                                   جلگهوا ج(                         سنگالخ    ی سمینوا ب(               کهوپايه  ی سمینواالف( 

9 

 مزاحل کشاهرسی ته تزتیة ػثارتنذ اس:

                          داشت        -تزداشت  -کاشت  ب(                                                           داشت -کاشت  -تزداشت الف( 

 تزداشت        -داشت  -کاشت  د(                                                             تزداشت -کاشت  -داشت  ج( 

 

  جمالت زیر را تا کلمات مناسة کامل کنیذ: 

10 
 ....يؼنی یزیگ یمتصم

 
 

  وستنذ ................................. ی ػمذه گزهه سه جالیشی، محصهالت ه حثهتات غلّات، 11

  ... کشت می شهد.گنذم گیاوی .......... است ه ته ده شکل........ ه ....... 12

  .میگهينذ ................................. تنشين، ه گاسهئیل نظیز آنوا مشتقات ه گاس ه نفت سنگ، سغال ته 13

  .آيذ می دست ته کشهر ..................................... ه جنهب قسمت در ايزان گاس مناتغ تیشتزين 14

  .است ................................ کنیم، می استفاده آن اس که انزصی تیشتزين گاس، ه نفت اس تؼذ 15



  ( مشخص کنیذ:×عثارت صحیح یا غلط را تا عالمت ) 

  غلط                    صحیح                                                                                             .ان استانس غذايی منثغ مومتزين غلّات، 16

  غلط           صحیح                                                        .وستنذ تجذيذ قاتل يا نه انزصيوای اس آب ه تاد خهرشیذی، انزصی 17

  صحیح                         غلط                        .                       آيذ می هجهد ته الکتزيکی انزصی فسیلی، سهختوای سهسانذن اثز تز 18

  غلط                  صحیح                                                                      ته نفت رسیذ. ه  حفزشذنفت شوز  اهلین چاه نفت ايزان در 19

  :ته پرسش های زیر پاسخ دهیذ  

20 
 یزی ته چه نکاتی تايذ تهجه کزد؟در مهقغ تصمیم گ

 

21 
 چزا انتخاب دهست يک مهضهع موم است؟

  

22 
 چیست؟ کشاهرسی موم فؼالیت ده 

  

23 
 ػهامل انسانی مهثز در کشاهرسی را نام تثزيذ.

  

24 
 يک مشيّت کشت گلخانه ای نسثت ته سايز کشت وا در چیست؟

  

25 
 تثزيذ نام را انزصی ی ػمذه گزهه سه

 

26 

 ؟کنیذ تؼزيف را فسیلی سهخت

 

27 

 چزا؟ آتی؟ تزق يا است توتز حزارتی تزق اس استفاده سيست محیط حفظ تزای

 

  قائدی -موفق و موید باشید  
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 ًیاز بِ تالش بیطتر قابل قبَل خَب خیلی خَب  
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     تَصیف عولکرد

  بازخَرد تَصیفی

  هَفق ضدى تالش هیکٌی، برای با ارزش ضدى تالش کي . )آلبرت اًیطتیي( آن چه برای بیشتر از 

 


