
 عوامل مؤثر در کشاورزی – 5درس 

 کشاورزی آید.نسان از راه ......... به دست میغذای ابخش عمده  -1

اند از:....... و داشت و عبارت ی کشاورزیی عمدهسه مرحله-2
. ......... 

 برداشت –داشت 

 مواد گوییم.به بذر، کود و سم ........... میدر کشاورزی -3

 سنگالخ –پرشیب  های.......و.......برای کشاورزی مناسب نیستند.زمین-4

 آب و هوایی یک نوع شرایط ..........سازگاری دارد. هر محصول با-5

 مرطوب –معتدل  برنج به آب و هوای .........و..........نیاز دارد.-6

 انسانی نیروی کار و سرمایه از عوامل .......... در کشاورزی هستند.-7

تواند کند و نمی.....در مناطق گرمسیری رشد میدرخت......-8
 سردی هوا را تحمّل کند.

 خرما

 رودها –باران  .شودأمین می...... و ....... ت آب مورد نیاز کشاورزی از آب-9

 عوامل طبیعی ر کشاورزی هستند.، خاک و آب و هوا از .......... دآب-10

 غلط است. سیب زمینی، گیاهی گرمسیری-11

توان های آبرفتی و حاصل خیز میلگهاز دشت های هموار یا ج-12
 فراوان به دست آورد. صولمح

 صحیح

خشک ی خشک و نیمهما در منطقه بخش وسیعی از کشور-13
 قرار دارد.

 صحیح

توانیم با دیگران ما برای کشاورزی کم باشد، نمی یاگر سرمایه-14
 شریک شویم یا وام بگیریم.

 لطغ

 غلط متر است.میلی 350ی ایران حدودمتوسط بارندگی سالیانه-15

به طور ی کشاورزی را نام ببرید و هر یک را مراحل عمده-16
 عریف کنید.مختصر ت

کاشت: مرحله ای است که زمین را شخم زده و سپس دانه یا -1
 بذر را در زمین می کارند.

کاشته شده است که کشاورز داری از گیاه داشت: این مرحله، نگه-2
های هرز و ... انجام مانند آبیاری، سمپاشی، کندن علف کارهایی
 می دهد.

درو کردن محصول می  رداشت: این مرحله، برداشت یا همانب -3
 شود.برای استفاده و یا فروش آماده میباشد که بعد از آن محصول 
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 عوامل انسانی -2عوامل طبیعی   -1اند دو دسته چند دسته اند؟آن ها را نام ببرید. عوامل مؤثر در کشاورزی-17

 آب-3آب و هوا  -2خاک  -1 را نام ببرید. عوامل طبیعی مؤثر در کشاورزی-18

 های ایران قابل کشت هستند؟چرا؟ی زمینآیا همه-19
کوه های بلند و مرتفع پوشانده  اما ر خیر، چون بخشی از کشور

 ت.اس

 هایی برای کشاورزی مناسب نیستند؟چه زمین-20
هکی یا نمکی در خاک های آ-2های پر شیب و سنگالخ  زمین -1

 نواحی خشک

 توان محصول فراوان به دست آورد؟هایی میاز چه زمین-21
های آبرفتی و هایی که خاکجلگه-2دشت های هموار  -1

 حاصلخیز دارند.

 شود؟چگونه تأمین میآب مورد نیاز کشاورزی -22
زمینی در بعضی نواحی از آب های زیر-2  از آب باران و رود ها-1

 که از راه کندن چاه یا قنات به مزرعه کشاورزی هدایت می شود.

ط بارندگی سالیانه ایران را با میانگین جهانی مقایسه کنید متوسّ-23
 و بنویسید.

ر و میانگین بارندگی متمیلی 260ی ایران ط بارندگی سالیانهمتوسّ
 متر است.میلی  800جهان 

 کند؟ _ما در چه مناطق آب و هوایی رشد میخت خردر-24
تواند سردی هوا را تحمل کند و نمیدر مناطق گرمسیری رشد می

 کند.

ی سردسیر و یک محصول ناحیه ی یک محصول منطقه-25
 معتدل و مرطوب را نام ببرید.

ی معتدل و سردسیر و برنج در ناحیهی سیب زمینی در منطقه
 مرطوب

 مواد-4سرمایه  -3ابزار و وسایل  -2نیروی کار -1 عوامل انسانی در کشاورزیی را نام ببرید.-26

 ز است؟یروهای کاری نیابه چه ندر کشاورزی -27
م بدهند. مانند افرادی ماهر که بتوانند کارهای کشاورزی را انجا

 هندس کشاورزی و ...، آبیار، علفچین، مکشاورز

 شخم زدن، آبیاری، دروکردن، کندن علف های هرز شود؟شاورزی در چه کارهایی استفاده میاز ابزار و وسایل ک-28

 مبذر، کود و س شود؟ز در کشاورزی شامل چه چیزهایی میمواد مورد نیا-29

 سرمایه چه تأثیری در کشاورزی دارد؟-30
نیاز خود  بتوانیم مواد و ابزار و وسایل مورده باشیم تا باید پول داشت

شریک  توانیم با دیگرانی ماکم باشد میرا بخریم و اگر سرمایه
 شویم یا وام بگیریم.

چرا میوه ها و سبزیجات کشور ما نسبت به بسیاری از -31
 است؟ ترهای دیگر خوش عطرتر و خوشمزهکشور

 ما، کشوری آفتابی است. چون کشور

 با خرید و مصرف محصوالت کشاورزی ایرانی توانیم از کشاورزان خوب کشورمان حمایت کنیم؟میچگونه -32

 خاک های آهکی و نمکی ؟ندارندچه خاک هایی استعداد کشاورزی -33

وجود محصوالت کشاورزی مختلف در کشور به دلیل ........ -34
 است.

 (تنوع آب و هوایی2(باران زیاد          1
 (خاک حاصلخیز4         (آفتاب      3
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 ی ایران و جهان به ترتیب کدام است؟ط بارندگی سالیانهمتوسّ-35
1)800-260          2)800-250 
3)750-260          4)200-350 

 ؟باشدنمیکدام مورد از عوامل طبیعی مؤثر در کشاورزی -36
 (خاک2(آب و هوا          1
 (آب4            (مواد      3

 کدام مورد یک گیاه سردسیری است؟-37
 (خرما2(برنج          1
 (سیب زمینی4(پسته          3

 ؟نیستکدام مورد از عوامل انسانی مؤثر در کشاورزی -38
 (سرمایه2(نیروی کار          1
 (ابزار و وسایل4(خاک                3

 ها برای کشاورزی مناسب است؟کدام زمین-39
 های هموار(دشت2                 (سنگالخی     1
 های پرشیب(زمین4های آهکی          (خاک3

 ؟آیدنمییروی کار در کشاورزی به حساب کدام مورد، جزء ن-40
 (آبیار2(علف چین          1
 کشاورزی(مهندس4(سرمایه دار          3

 ؟نیست پذیرهایی، کشاورزی امکاندر چه زمین-41

های (زمین2های آهکی و نمکی در نواحی خشک          (خاک1
 پرشیب و سنگالخ

 های مرتفع و بلند(کوه3
 همه موارد(4

 اند؟عوامل طبیعی در کشاورزی کدام-42

 آب -آب و هوا-خاک(1
 آب و هوا–سرمایه -خاک(2 
         نیروی کار-خاک-آب و هوا(3
 سرمایه-خاک-مواد(4 

 اند؟کشاورزی به ترتیب کدامی مراحل عمده-43

         برداشت-کاشت -داشت (1
 برداشت          -داشت  -کاشت (2 
  داشت -کاشت -برداشت (3
 کاشت          -برداشت  -داشت (4 

-ای از غذای خود را از چه راهی به دست میما بخش عمده-44

 آوریم؟
 بازرگانی(2          کشاورزی(1
 صنعت(4          دامداری   (3

 

 (4ی)گزینه-37(                         3ی)گزینه-36(                            1ی)گزینه-35(                     2ی)گزینه-34
 (4ی)گزینه-41   (                      3ی)گزینه-40(                            2ی)گزینه-39(                     3ی)گزینه-38
 ( 1ی)گزینه-44(                             2ی)گزینه-43(                     1ی)گزینه-42

 تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی (  –مریم عزیزی 
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