بسوِ تعالي
ًام....................... :

ًام خاًَادگي :

ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش
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کالس  :پٌجن

تاریخ اهتحاى 93/10/21 :

ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى آذربایجاًغربي

هادُّ ی اهتحاًي  :جغرافیا

هعاًٍت ادارُ کل ٍهدیریت آهَزش ٍ پرٍرش هاکَ

تعداد سؤال15:

دبستاى شهید عباسي هاکَ
ردیف

صفحه 1

به سواالت زیر با دقت جواب دهید.
هرکس استاى ّای آذرتایداى غرتی ٍ فارس چِ شْرّایی هی تاشد؟

1

الف) تثریس – شیراز 

ج) ارٍهیِ  -شیراز

ب) تثریس  -تَشْر

د) ارٍهیِ  -تَشْر

کارخاًِ ّای اتَهثیل سازی ٍ هاشیي سازی تِ ترتیة خسء صٌایع ّ ......... ٍ ...........ستٌد.
2

ب) هادر ـ هصرفی 

الف) هصرفی ـ هادر 

د) هادر ـ هادر 

ج) هصرفی ـ هصرفی 

پرخوعیت تریي شْرّا در کدا قرار دارىد ؟
3

ب) در کَّپایِ ّا 

الف) کٌار رٍدّا

د) در داهٌِ ّای پر شیة 

ج) کٌار دریاّا 

تیش تریي تراکن خوعیت در کدام ًاحیِ ی ایراى قرار دارد ؟
4

ب)ًاحیِ ی گرم ٍ خشک

الف) ًاحیِ ی کٌار ُ ی دریای خسر

د) ًاحیِ ی کَّستاًی

ج)ًاحیِ ی هرکسی 
کدام یک ازهحصَالت کشاٍرزی از ایراى تِ کشَر ّای دیگر صادر هی شَد ؟

5

6

7

8

الف) پستِ ٍ خرها 

ب) چای ٍ ترًح

ج) گٌدم ٍ خَ 

د) پٌثِ ٍ اًگَر

کارخاًِ ّای پترٍشیویً ،فت ٍ گاز را تِ  ..................تثدیل هی کٌٌد.
الف) زغال 

ج) سَخت 

ب) هَادّ شیویایی 

د) تٌسیي

ّوسایگاى غرتی ایراى عثارتٌد از:
الف) افغاًستاى ـ پاکستاى 

ب)ترکوٌستاى ـ افغاًستاى 

ج)ترکیِ ـ عراق 

د)آذرتایداى ـ تاکَ

خلیح قرُ تَغاز در کدام کشَر قرار دارد؟
الف) آذرتایداى 

ب) ترکوٌستاى 

ج) خلیح فارس 

د) پاکستاى 

درخاّای خالی کلوات هٌاسة تٌَیسید.
 تِ هدوَعِ افرادی کِ در یک خا زًدگی هی کٌٌد  ........................هی گَیٌد. نفت ،گاز و بنسین از مهم ترین منابع انرشی هستند و  ........................نامیده می شوند.. مهم ترین استان نفت خیس ایران ............................... ،می باشد.9

 عشایرترای یافتي چراگاُ هٌاسة در فصل تاتستاى تِ  ٍ .......................در فصل زهستاى تِ .......................کَذ هی کٌٌد. هَاد اٍلیِ صٌایع پترٍشیوی ایراى  ....................ٍ ...................است. در شوال کشَر ترکوٌستاى  ،خلگِ ی پست  ....................قرار دارد. -شغل تیشتر مردم ترکوٌستاى  ........................... ٍ ..........................است.

به سواالت زیر با دقت جواب دهید

صفحه 2

دٍ عاهل افسایش خوعیت در یک هکاى کدام اًد؟
10

چرا کشَر را تِ چٌدیي استاى تقسین کردُ اًد؟
11

صٌایع هادر را تا ذکر هثال تَضیح دّید.
12

چرا در کَّپایِ ّا تعداد شْر ّا ٍ رٍستاّا زیاد است؟
13

تِ ًظر شوا کدام ًَاحی ایراى ترای کشت دین هٌاسة ًیستٌد ؟ چـــــــــرا؟
14

خدٍل زیر را کاهل کٌید.

کشَر

هَقعیّت کشَر ًسثت تِ ایراى

ترکوٌستاى

شوال شرقی ایراى

هْن تریي رٍد

هْن تریي هحصَل کشاٍرزی

دیي

زتاى

15

هَفق ٍ شاد باشید .حسٌعلیسادُ
بازخَرد هعلن :

ًظر ٍالدیي:

