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 -1تِ زهیي ّای صاف ٍّوَار چِ هی گَیٌذ؟
الف) -کَّپایِ

ب) -جلگِ

د) دشت

ج) -قلِّ

 -2تِ شي ٍ هاسِ ٍ گل ٍالیی کِ رٍد ّا ّوراُ خَد هی ترًذ  ،آترفت هی گَیٌذ
ب) -قلِّ

الف) -جلگِ

د) -آترفت

د) -داهٌِ کَُ

 -3رشتِ کَّی کِ در هغرب ٍ جٌَب غرتی ایراى قرار گرفتِ است چِ ًام دارد ؟
الف) -الثرز

ب) -سٌْذ ٍسثالى

د)-دهاًٍذ

ج) -زاگرس

 -4درشوال ٍ جٌَب ایراى کذام دریاّا تِ ترتیة چِ دریاّایی قرار گرفتِ اًذ؟
الف) -ارٍهیِ – خسرً -وک

ج) -خسر -خلیج فارس – عواى

ب) -خسر -طشک – قن

د)ّ -یچکذام

 -5تلٌذ تریي قلِّ ایراى چِ ًام دارد ؟
الف) -دًا

ب) -زرد کَُ

د) -سٌْذ

ج) -دهاًٍذ

 -6ترای تعییي دهای َّا از ٍسیلِ ای تٌام  .............................استفادُ هی کٌٌذ
ب) -تاراى سٌج

الف) -زهاى سٌج

د)ّ -وِ ی هَارد صحیح است

ج) -دهاسٌج

 -7تِ آترفت ّای تِ ًشیي شذُ در ًسدیکی دریا ٍ اًثاشتِ شذى آًْا رٍی ّن پس از چٌذ سال چِ چیسی تشکیل هی شَد
الف) قلِّ

ب)-جلگِ

د) -آترفت

د) -داهٌِ کَُ

 -8کذام هَرد از جلگِ ّای ًاحیِ شوال است ؟
ب) -جلگِ گرگاى

الف) -جلگِ خَزستاى

ج) -جلگِ هغاى

د) -جلگِ هیاًذٍآب

-4جگلِ ّا هعوَالدرکجا تِ ٍجَد هی آیٌذ
الف) -در قلِّ ی کَُ

ب) -در کٌار رٍدّا

ج) -در کٌار دریا ّا

 -10جلگِ خَزستاى در کذام طرف ایراى قرار گرفتِ است؟
الف) -در قسوت جٌَب غرتی ایراى

ب) -در قسوت شوال غرتی ایراى

ج) -در قسوت جٌَب شرقی ایراى

د) -در قسوت شوال شرقی ایراى

 -11تیشتریي آب رٍد خاًِ ّای کشَر ها از کجاّا سرچشوِ هی گیرًذ.
الف ) -از کَّْای تلٌذ کِ در فصل زهستاى تاالی آًْا پَشیذُ از ترف هی شَد.
ب) -از دریاّای خلیج فارس ٍ دریای عواى
ج) -از دریای خسر
د)ّ -وِ ی هَارد صحیح است
 -12کذام یک از کَّْای زیر در رشتِ کَّْای زاگرس قرار ًگرفتِ است ؟

د) -هَارد ب ٍ ج درست است

الف) -علن کَُ

ج) -زردکَُ

ب) -دًا

د) -سثالى

-13رشتِ کَُ تسیار تلٌذی کِ در شوال ایرا ى کشیذُ شذُ است چِ ًام دارد؟
الف) -رشتِ کَُ زاگرس

ج) -کَُ تفتاى

ب) -رشتِ کَُ الثرز

 -41پهىايرتریه ي حاصلخیستریه جلگٍ ایران چٍ وام دارد ؟
ب) -جلگٍ مازوذران
الف) -جلگٍ خًزستان
 -41دي قلٍّ معريف شمال غربی ایران در کذام گسیىٍ آمذٌ است
الف) -سٌْذ ٍ سثالى

ب) -علن کَُ ٍ دهاًٍذ

ج) -جلگٍ گرگان
ج) -زردکَُ ٍ دًا

ّوِ ی هَارد درست است

د) -جلگٍ گیالن
د) -تفتاى ٍ اٍریي

ب) -ســــــــَاالت صحیح ٍ غلط
الف) -تلٌذ تریي جای کَُ را کَّپایِ هیگَیٌذ.

صحیح

غلط

ب) -رشتِ کَُ زاگرس در هغرب ٍ جٌَب غرتی ایراى قرار دارد.

صحیح

غلط

ج -درًقشِ رًگ قَُْ ای ًشاًِ ی کَّْای تلٌذ است. .

صحیح

غلط

د) -علن کَُ ٍ دهاًٍذ در رشتِ کَّْای الثرز قرار دارد .

صحیح

غلط

ک) -دشت لَت حاصلخیس است .

صحیح

غلط

ج) -تِ ّریک از سؤاالت پاسخ کاهل دّیذ .
 -1چرا دشت کَیر ترای زًذگی ٍ کار کشاٍرزی هساعذ ًیست ؟

 -2چرا کَّپایِ ّا در کشَر ها اّویّت زیادی دارًذ ؟

 -3چرا کَّْا در کشَر ها از اّویّت زیادی ترخَدار ّستٌذ ؟

-4درشوال ٍ جٌَب ایراى کذام دریاّا قرار گرفتِ اًذ تِ ترتیة تٌَیسیذ .

 -5در ًقشِ ترای ّرکذام از هَارد زیر از چِ رًگی استفادُ هی کٌٌذ ؟
الف) -کَّْا ( ) . ...............................

ب) -هسارع کشاٍرزی (  ) . ..........................................ج) -دریا ّا () . ..............................................
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