


 

 

 

 

 

 گزینه درست را انتخاب کنید . ) فقط یک گزینه صحیح است(   
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 مهمترین منبع غذایی ............................. و ...................................هستند بعد از غالت -4

 درست            نادرست                                                        جمله درست و نادرست را مشخص کن.
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 منابع نفتی در جنوب شرقی و شمال غربی کشور وجود دارد. -3

 کاخ چهل ستون محل حکمرانی پادشاه بود. -4
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 دهستان آسیاب دبستان شهید راشدی -مدیریت آموزش و پرورش شهرستان امیدیه 





 وخت های فسیلی به چه سوختی گفته می شود و چگونه تشکیل می شود.س-6
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