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 الف

 گزینه درست را انتخاب کنید .

 . نیست یک از مواد زیر صنایع مصرفیکدام  .1

 الف ( کیف                     ب( ورقه آهنی                         ج ( تلویزیون                         د( خودرو     

 . نیاز ندارد. یک کارخانه برای اینکه کاال تولید کند به کدام یک از گزینه های زیر 2

 الف ( نیروی کار                      ب( مواد اولیه                    ج( سرمایه                   د( کاالی مصرفی    

 . کدامیک از گزینه های زیر از عوامل دور کننده جمعیت بشمار می آید . 3

 ج ( دانشگاه             د( بیمارستان های بزرگ    الف ( کمبود درآمد و شغل              ب( فروشگاه های بزرگ               

 . در ایران بیشتر رودها ........................ هستند . 4

 الف ( پرآب               ب( خشک                 ج ( فصلی                 د( دائمی    

 ب

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 ی تولید کاال به ................................. نیاز دارد .( هر کارخانه ای برا1

 بعضی از راه های جاده ای ......................... هستند . یعنی در آنها مسیر رفت و برگشت با مانع از هم جدا شده است .(  2

 کند . ( کارخانه پتروشیمی ، نفت و گاز را به ........................... تبدیل می3

 ( اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند بیشتر باشد جمعیت ...................... می یابد .4

 ج

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید .

 . از خوبی های افزایش جمعیت سه مورد را بنویسید ؟ 1

 

 ؟ . از عوامل خوب کننده ی جمعیت دو مورد را بنویسید 2

 

 . از راه های صرفه جویی در مصرف آب سه مورد را بنویسید ؟ 3

 

 . صنایع مادر و صنایع مصرفی را تعریف کنید ؟ 4

 

 . حمل و نقل درون شهری را شرح دهید ؟ 5
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