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نی سفففففاشفففففاه سادخفففففری  پاآ و  اسففففف ............ لسفففففله هیامن فففففیان بنیانگففففف ار س -الففففف  

 .اس  .......................

اسفف  و مهمتففری  اهففر بففه جففای مانففده  ......... یکففی از ابتکففارات بففررو داریففوش هیففا من ففی -ب 

 .اس  ............. از تمدن ایالم
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                                               (   )ها  کوهپایه                              (   )مناطق مرکری و جنوبی                               (   ) جلگه ه  

 ؟ای گیاهی و جانوری در ایران چیس عل  تنوع زیاد گونه ه -ب 
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 ؟با استفاده از کدام مورد زیر می توان فاصله واقعی مکان های زمی  را از روی نق ه محا سبه نمود -ج 

                                                   (   )گونیا                          (   )   مقیاس                         (   )خط کش                         (   )نمودار   
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