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مشخص کنید.× ـ گزینه ي صحیح را با علامت 

»اما نگه داري آن مشکل !؛پیدا کردن دوست آسان است« ؟منظور از ضرب المثل زیر چیستـ 1

دشتن حس خیرخواهی)2وابستگی زیاد به دوست)1

چگونگی انتخاب دوست)4اهمیت حفظ دوستی)3

؟اشاره به کدام مورد است» همینَ م شوري بَوَاَمرُهُ« آیه ي شریفه ي ـ 2

پیش بینی نتایج هر انتخاب)4انتخاب کردن)3خوب فکر کردن)2مشورت کردن)1

؟نیستکدام مورد از عوامل انسانی موثر در کشاورزي ـ 3

ابزار و وسایل)4خاك)3سرمایه)2نیروي کار)1

؟ذایی ما کدام استمهم ترین منبع غـ 4

محصولات گلخانه اي)4محصولات جالیزي)3حبوبات)2غلات)1

؟معروف است» طلاي سیاه« کدام مورد به ـ 5

نفت)4زغال سنگ)3گاز)2زباله هاي اتمی)1

ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

ندارند.شایستگیاقت همه ي افراد براي دوستی و رفـ 6

را انتخاب می کنیم.بهترین راهدر آخرین مرحله ي تصمیم گیري ، ـ 7

تامین می شود.رودهاو بارانآب مورد نیاز کشاورزي از آب ـ 8

به دلیل مرغوب بودن از ایران به خارج از کشور صادر می شود.پسته و خرمابعضی محصولات گرمسیري مانند ـ 9

است.برقعلاوه برنفت و گاز ، بیش ترین انرژي اي که ما از آن استفاده می کنیم، ـ 10

ـ به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

؟این قدر سخت است» نه گفتن« چرا گاهی در روابط دوستانه ـ 11

اید از گفتن نظر واقعی خود خجالت ش-2زیرا ممکن است احساس کنیم که با نه گفتن دوستمان از دست ما ناراحت می شود. - 1
گاهی هم تصور می کنیم آن ها ما را مسخره می کنند یا فکر می کنند که ما بچه هستیم.-3می کشیم. 

؟در موقع تصمیم گیري به چه نکاتی باید توجه کنیمـ 12

به موقع تصمیم بگیریم.-4دوستان قرار نگیریم. تحت تاثیر فشارهاي روانی-3با چه کسانی مشورت کنیم. - 2مشورت کنیم. - 1

؟محصول فراوان به دست آورداز چه زمین هایی می توان ـ 13

جلگه هایی که خاك هاي آبرفتی یا حاصلخیز دارند .- 2دشت هاي هموار - 1

هر کدام دو مورد مثال بزنید.کنید و براي زیر را تعریف اصطلاحات ـ 14

و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه حداکثر تا یک سال به ما محصول می دهند. مانند : گندم ، جو ، برنج و ...یعنی کشت زراعت :
ایجاد یک محیط مصنوعی براي کشت گیاهان است که می توان هر محصول را در هر منطقه آب و هوایی و در همه ي فصول :کشت گلخانه اي

لف آب و هواي گلخانه، گرما، نور و رطوبت را متناسب با نوع محصول تنظیم کرد.سال کشت کرد و با دستگاه هاي مخت
مثل : سبزیجات ، قارچ هاي خوراکی و انواع میوه ها

؟ـ سوخت فسیلی چیست15

به زغال سنگ ، نفت ، گاز و مشتقات آن ها نظیر بنزین و گازوئیل سوخت فسیلی می گویند .


