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)استفاده از کدام وسیله در شهرهاي بزرگ باعث ترافیک می شود ؟1  
د) ون                الف) قطار شهري                               ب) اتوبوس                        ج) اتومبیل شخصی                            

  
)کدام مورد از صادرات ایران نیست ؟2  

د) قالی                   نفت                    الف) ماشین آالت                        ب) پسته                        ج)  
  

مواد اولیه براي تولید در کارخانه هاي پتروشیمی کدام مورد است ؟)3  
) نفت و گاز د                      الف) نفت                       ب) مواد شوینده وکود شیمیایی                          ج)  گاز                       

  
)هدایتگر کشتی کیست ؟4  

راهبر قطار  د)                  الف) خلبان            ب) کاپیتان                       ج) لوکوموتیوران                      
  

)سفید رود از به هم پیوستن کدام رود ها به وجود می آید ؟5  
د) کارون و تلخه رود                      ج) شاهرود وجاجرود   ب) قزل اوزن وشاهرود                                الف ) قزل اوزن وجاجرود  

  
کدام مورد از فایده هاي مشورت کردن است ؟ )6  

  
ب)تصمیم گیري دقیق ودرست تر                         الف)آگاه شدن از نظرات دیگران                                     

 
د) همه ي موارد                  ج)بهره گیري از اطالعات افراد                                                

  
توان انجام داد ؟ کدام مورد را براي همدلی با یک فرد غمگین می) 7 

د) همه ي موارد                                ج) امید دادن به او                                          ب)  گوش دادن به حرف هاي او     الف )صحبت دوستانه                              
  

کدام مورد درست نیست ؟) 8    
ب) در شورا همه می توانند نظر خود را بیان کنند                     الف)در شورا همه می توانند تصمیم گیري کنند           

 
 

د)در گروه باید همه نظم را رعایت کنند                               ج)هر عضو گروه باید وظیفه ي خود را بشناسد                 
  

جاهاي خالی را با کلمات وعبارتهاي مناسب پر کنید                                                  
.در استان ................تامین می شود 9 )سنگ آهن ذوب آهن اصفهان از معدن ...................  

 
.با توجه به وسعت کم جمعیت زیادي را درخود 10 جاي داده است .)در ناحیه ي ...................  

 
.به وجود می آید .)اگر آب هاي زیر زمینی خود به خود به سطح زمین راه پیدا کنند ...11 .............  

 
.می ریزد 13 ) رود خانه ي ................پس از عبور از شهر اصفهان به ...............  



 
.در شمال را) راه آهن سرا14 .و .................در جنوب ایران متصل می کند .به  سري ایران بندر ............... بندر هاي ....................  

 
    

) اصطالحات زیر را تعریف کنید15  
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 مهاجرت :
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)چهار مورد از دالیل دور کننده جمعیت از یک منطقه را بنویسید 16  
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خوبیها وعیب هاي حمل و نقل آبی را بنویسید )17  
 

.    1خوبی ها:  ...........................................2 .................................................  
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)یک کارخانه براي براي تولید مناسب به چه چیزهایی احتیاج دارد ؟18  
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)صنایع مادر به چه صنایعی گفته می شود ؟ با یک مثال توضیح دهید 19  
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)درستی یا نادرستی هر جمله را مشخص کنید 21  
 

نادرست             درست   مناسب است .    راه هوایی بر اي جابجایی سریع وکاالي سبکالف)   
 

.نادرست                         درست                                وسیمینه رود هردو به دریاي خزر می ریزند  ب)تلخه رود  
 

  نادرست        درست                            از فرود گاه داخلی  می توان به کشور هاي دیگر مسافرت کرد) پ
 

  نادرست        درست                          هاي البرز و زاگرس سرچشمه می گیرندت) بیشتر رود هاي ایران از رشته کوه 
 

.نادرست         درست                   ث)هنگامی که بدون صحبت کردن پیامی را به دیگران انتقال دهیم با آن ها ارتباط کالمی برقرار کرده ایم   
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