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 ی درست را با عالمتگزینه  .مشخص کنید

.«نداردهم   ................فرماید: »هر کس که ادب ندارد حضرت علی )ع( می ( 1

   )تربیتالف  )تعلیم ب  )عقل ج  )ایمان د

شخم زدن جزء کدام یک از عملیات کشاورزی قرار دارد؟( 2

   )کاشت الف  )داشتب  )برداشتج  )موارد الف و ج د

 توانیم، هر محصولی را با هر شرایط آب و هوایی و در همه فصول سال کشت کنیم.می  .........( با ایجاد 3

   )گلخانهالف   )آبی  -کشت برق ب   )های نوین آبیاری روشج   )زراعت و باغدارید

گیری است؟کنیم« مربوط به کدام مورد در تصمیم ( عبارت »تو بچه هستی و ما با تو بازی نمی 4

  )انتخاب بهترین راهالف    )تحت تأثیر فشارهای روانی قرار گرفتنب

  )نتیجه انتخاب ج    )هیچکدام د

.........های نابجایی دارند، بهترین انتخاب در این مورد افراد از ما خواسته های متفاوت( گاهی در موقعیت 5

   )نه گفتنالف   )مسخره کردن دوستانب   )هاپذیرفتن خواستهج   )همه موارد د

  .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

است   .........................گیری ( دومین مرحله تصمیم( 6

زند. انسان را بر هم می  .........................وابستگی زیاد از حد به دوست ( 7

برای کشت گیاهان است. .......................یا   .......................های نو در کشاورزی ( یکی از روش8

هستند. .......................و  .......................،   .......................ترین منابع غذایی ( مهم 9

هستند.  .......................و   .......................،  .......................ترین عوامل طبیعی موثر در کشاورزی ( مهم 10

را    .......................هایی که  گذاریم و انتخاب را کنار می   .......................هایی که  ( انتخاب بهترین راه یعنی انتخاب 11

 گزینیم. برمی 

است. .........................شود، گیاهی یک ساله که به دو شکل پاییزه و بهاره کشت می ( 12

  های زیر پاسخ کوتاه دهید. به پرسش 

یعنی چه؟   (مشورت13

......................................................................................................................................................................

 ...................................

مورد( 4( عوامل انسانی مهم در کشاورزی را نام ببرید؟ )14

............................................................................................................................   ..........................................

مرحله( 3گیری را نام ببرید؟ )( مراحل مهم تصمیم 15

..............................................................................................................................
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(باغداری یعنی چه؟  16

......................................................................................................................................................................

 ....................................

داری آن مشکل« چیست؟ المثل »پیدا کردن دوست آسان است اما نگهمنظور از ضرب ( 17

......................................................................................................................................................................

............................................................. .........

  های زیر پاسخ تشریحی کامل بدهید.به پرسش

مورد(  4( چگونه باید با دوستانمان رفتار کنیم؟ )18

.......................................... ..........................................

 .......................................... ..........................................

سه گروه مهم گیاهان زراعی را نام ببرید و برای هر کدام دو مثال بزنید.( 19

......................................... ............. ......................................... .............

 ......................................... .............

مورد( 4عوامل انسانی در کشاورزی را نام ببرید؟ )( 20

............................................ ............................................

 ............................................
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نظر اولیای محترمآموزگار  بازخورد توصیفی


