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 1 

 تارم   ظَاالت ردیف

 0.5 اظتفادُ از کَدّای شیویایی چِ ػَاقثی را تِ دًثال دارد؟ 1

 0.75 شایؼتریي هحصَالت تراشى را ًام تثریذ. 2

 گسیٌِ هٌاظة را اًتخاب کٌیذ. 3

 اظت. ( تَم گردشگری -عثیؼت گردی  ) دظتیاتی تِ پایذاری هحیظ زیعت، ّذف اصلی  الف(

 اظت ( آلَدگی هحیظ زیعت -تخریة زیعتگاُ) تی، عت رفتي تٌَع زیػاهل از دظهْوتریي ب( 

 گَیٌذ.  (  تیوارظتاًی  –صٌؼتی) هَاد حاصل از فؼالیتْای پسشکی ٍ درهاًی، را زتالِ ّای ج( 

 هشکالت تیشتری از ًظر رٍاى شذى شیراتِ ایجاد هی کٌٌذ.  (خشک -هرعَب)  گَرظتاًْای زتالِ در هٌاعق د(

1 

 0.75 ترٍهغٌاعیط حاصل از فٌاٍریْای تشر، چِ اثری تر زهیي ٍ جاًَراى دارًذ؟اهَاج الک 4

 0.5 را ًام تثریذ. آلَدگیْای فیسیکی َّا 5

 اصغالحات ریل را تؼریف کٌیذ. 6

 0.5تازهصرف ج(                     0.5  آب آلَدگیب(                    0.75   خاکعتری آبالف(
1.75 

 1 عت ٍ چگًَِ تذظت هی آیذ؟ ظَخت ظثس چی 7

 جوالت صحیح ٍ غلظ را هشخص کٌیذ 8

 .هٌظَر از پَظال، ّواى کوپَظت اظتالف( 

 اًَاع گیاّاى تکار تردُ هی شَد  ٍاشُ تٌَع زیعتی، ترای تَصیفب(

 گردشگریْای هتضاد تا اصَل پایذاری هحیظ، در زهرُ تَم گردشگری ًیعت. ج(

 َتَریعن هی تاشٌذ قایق راًی ٍ شٌا از اًَاع شئد(

1 

 1 راّکارّایی ترای تازکاّی زتالِ تٌَیعیذ.  9

 1 ظٌجاتْا چگًَِ هَجة گعترغ جٌگلْای تلَط هی شًَذ؟  10

 1 ٌظَر از زتالِ ّای خغرًاک چیعت؟ ه 11

 1 چرا تازیافت هی کٌین؟  12

 1 رٍیِ هاّی ّا چِ ػَاقثی را تذًثال دارد؟  صیذ تی 13

 1 َجَدات از اتتذای حیات تا کٌَى چگًَِ تَدُ اظت؟ رًٍذ اًقراض ه 14

 کٌیذ. جوالت ریل را تکویل 15

 تَط تِ پعواًذ را تر ػْذُ دارد. ٍاتعتِ تِ ................. اهَر هر..................... ، در ّر شْر، ظازهاى هذیریتکشَر هادرالف(

 از ظَزاًذى زتالِ تذظت هی آیٌذ  اًرشی گرهایی  ٍ ..................ب( 

  تررظی هی شَد..................... ٍ .................... تٌَع زیعتی در ظِ ظغح تَم ظازگاى، ج( 

1.25 

 0.5 ٍیصگیْای تَم گردشگری را تٌَیعیذ. )یک هَرد(  16

 1 کارٍاًعرا چیعت؟ 17

 0.75 ظِ ًوًَِ از ظفرًاهِ ّا را ًام تثریذ. 18

 0.5  هَرد( 2)ػَاهل تْذیذ کٌٌذُ تٌَع زیعتی را تٌَیعیذ 19
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 0.5 هَرد( 2ًوًَِ ّایی از هشاغل ٍاتعتِ تِ تٌَع زیعتی را ًام تثریذ.) 20

 0.5 چِ ػَاهلی در ظیعتاى هَجة حفظ گاًذٍ شذُ اظت؟  21

 گسیٌِ هٌاظة را اًتخاب کٌیذ 22

 اک چال اظتفادُ هی شَد. ایي ًَع خاک ترای جلَگیری از ًشت شیراتِ در خالف( 

 رض ٍ هاظِ( 4      پَظال( 3          هاظِ( 2      رض(1

 هٌاظة ّعتٌذ؟اتاًَل کذاهیک از هحصَالت ریل جْت تذظت آٍردى ب(

 ٍ کلسا ًیشکر( 4                          ًیشکر ٍ گٌذم( 3             ررت ٍ ًیشکر(2                    ررت ٍ کلسا (1

 تازدیذ از ٍیصگیْای زهیي شٌاظی یک هٌغقِ را .......... گَیٌذج( 

 (تیَتَریعن4( ّیذرٍتَریعن        3( شئَتَرظین          2(گردشگری زهیٌی        1

0.75 

 1 چِ چیسّایی در ایراى ًشاًگر قذهت تاالی گردشگری اظت؟  23

جوغ ًورات                                                              هَفق تاشیذ/                                                                    20 
 


