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هدت آزهوى  91 :دقیقه

صفحه

الف)گسیٌِ درست را اًتخبة کٌیذ ٍ ػالهت ثسًیذ.
0/5

ٍ-1ظبیفی کِ ّریک از هب ثرػْذُ دارین ٍ اًتظبر هی رٍد آى ّب را اًدبم دّین چیست؟
ة) حق

الف) ًقص

د) فؼبلیت

ج) هسئَلیت

0/5

 -2ضص ًفر فقیِ ضَرای ًگْجبى از عرف چِ کسی اًتخبة هی ضًَذ؟
الف)رئیس خوَْر

ة)ًوبیٌذگبى هدلس

د)قَُ قضبییِ

ج)رّجر

ّ -3ذف از تَلیذ چیست؟
الف) ثبال ثردى رفبُ

0/5

ة) رفغ ًیبزّب ٍ خَاستِ ّب

ج)ثْرُ ثرداری از هٌبثغ

د) اداهِ حیبت ٍ زًذگی

 -4ایراى در کذام خْت قبرُ آسیب قرار دارد؟
الف)خٌَة ضرقی

ة)خٌَة غرثی

0/5

د) ضوبل غرثی

ج) ضوب ل ضرقی

 -5در کذام هٌغقِ زیر آة ٍ َّای ضرخی دیذُ ًوی ضَد؟
الف)کٌبرُ خلیح فبرس

ة) خلگِ خَزستبى

د)ثٌذر چبثْبر

ج)ثیبثبى لَت

0/5

 -6کذام یک از فؼبلیت ّبی زیر ثیي تَلیذ کٌٌذُ ٍ هصرف کٌٌذُ راثغِ ثرقرار هی کٌٌذ؟
الف) تَلیذ

ة) تَزیغ

ج) هصرف

د) سرهبیِ

0/5

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ة)در خبی ّبی خبلی کلوِ ی هٌبست ثٌَیسیذ.
ّ -7ر گبُ هقررات ثِ ٍسیلِ یک ًْبد دارای صالحیت هثل هدلس تصَیت ضَد ًبم  000000000000ثِ خَد هی گیرد0
-8پس از پیرٍزی اًقالة اسالهی 0000000000000ثرای ًَضتي قبًَى اسبسی خوَْری اسالهی ایراى تطکیل ضذ0

0/5
0/5

-9ضْرًطیٌبى ثبیذ ّر سبل هجلغی ثِ ػٌَاى00000000000000ثِ ضْرداری ثپردازًذ0

0/5

 -10هسئَل اخرای قَاًیي ٍ هقررات هحیظ زیست دریک هٌغقِ 0000000000000هی ثبضذ0

0/5

)-11از هْن تریي ػَاهلی کِ هَخت گًَبگًَی یب تٌَع زیستگبُ ّب در کطَر هب ضذُ است  000000000000است.

0/5

-12هصرف گرایی ثِ  ........................................هی اًدبهذ.

0/5

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ج-در ػجبرت ّبی زیر درستی ٍ ًبدرستی را ثب ػالهت هطخص کٌیذ.

0/5

 -13هْن تریي حق ّوِ اًسبى ّب حق ثرخَرداری از ٍسبیل تفریحی است
-14کَّپبیِ یؼٌی زهیي ّبیی کِ از یک سَ ثِ کَُ ّب ٍ از سَی دیگر ثِ دریبّب هرثَط هی ضَد0
 -15در خَاهغ اهرٍز تَلیذ کبال ثِ ضذت ثِ هحیظ زیست آسیت رسبًذُ است0
 -16در داهٌِ ّبی خٌَة ضرقی زاگرس ثرف ٍ ثبراى فراٍاًی هی ثبرد0

0/5
0/5
0/5

ً -17قطِ تصَیری افقی از سغح زهیي است کِ ثِ ًسجت هَرد ًیبز کَچک ضذُ است0

0/5

 -18تٌْب ٌّگبم حَادث ثسرگ ثبیذ ثِ یبری یک دیگر ثطتبثین.

0/5

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ّ -19ریک از ٍیژگی ّبی زیر هرثَط ثِ کذام ًبحیِ آة ٍ َّایی است؟ثب خظ ثِ ّن ٍصل کٌیذ (یک هَرد در سوت چپ اضبفی است)
الف)تبثستبى ّب ٍ زهستبى ّبی هؼتذل

ًبحیِ هؼتذل ٍ هرعَة خسری

ة)زهستبى ّبی سرد ٍ تبثستبى ّبی هؼتذل

ًبحیِ گرم ٍ خطک داخلی

ج)تبثستبى ّبی گرم ٍ خطک

ًبحیِ هؼتذل ٍ ًیوِ خطک کَّستبًی
ًبحیِ گرم ٍ ضرخی سَاحل خٌَثی

0/75

ّ -20فتِ آیٌذُ خطي تَلذ فریجب است ضوب دٍ راُ حل پیطٌْبد کٌیذ تب کبالّبیی کِ آى ّب ثرای ایي هراسن تْیِ هی کٌٌذ ثِ هحیظ زیست
آسیت ًرسبًذ.

1

-1
-2
.....................................................................................................................................................................................................................................
 -21ستبرُ هی خَاّذ ضکل ٍاقؼی ایراى ٍ کطَرّبی ّوسبیِ اش را هطبّذُ کٌذ اٍ از کذام ٍسیلِ خغرافیبیی هی تَاًذ استفبدُ کٌذ.

0/25

.....................................................................................................................................................................................................................................
 -22ػلی در ضْر هطْذ زًذگی هی کٌذ هحصَل هْن کطبٍرزی آى ّب زػفراى است  .دٍ کبر کِ اٍ ثرای فرٍش ثیطتر هحصَل خَد

1

هی تَاًذ اًدبم دّذ را ثٌَیسیذ.
-1
-2
.....................................................................................................................................................................................................................................
 -23زیستگبُ را تؼریف کٌیذ.

1

.....................................................................................................................................................................................................................................
-24یک خْبًگرد ثرای سفر ثِ کطَر هَرد ػالقِ اش اعالػبتی درثبرُ ی هَقؼیت خغرافیبیی –ًَع آة ٍ َّا -تؼذاد خوؼیت ٍ زثبى هردم
آى کطَر ثِ دست آٍردُ است هطخص کٌیذ کذام یک از اعالػبت ثِ دست آهذُ (ٍیژگی عجیؼی ٍ کذام یک ٍیژگی اًسبًی است)

1

ٍ-1یژگی عجیؼی-
ٍ-2یژگی اًسبًی-
.....................................................................................................................................................................................................................................
-25دٍ هٌغقِ ی حفبظت ضذُ در ایراى را ًبم ثجریذ.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -26خوؼیت ّالل احور در ضرایظ ػبدی چِ ًَع فؼبلیت ّبیی اًدبم هی دّذ؟

0/5

0/5

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -27یک هَرد از ٍظبیف ضْرداری در ّر یک از زهیٌِ ّبی زیر را ثٌَیسیذ0
الف) اٍقبت فراغت هردم0

1

ة)تسْیل رفت ٍ آهذ هردم0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -28یک هَرد از هسئَلیت خَد را در ثراثر هَقؼیت ّبی زیر ثٌَیسیذ0
الف)هحیظ زًذگی خَد0
ة)کطَر خَد0

1

 -29در سبل 1390اًتخبثبت هدلس ضَرای اسالهی اًدبم ضذ ٍ ًوبیٌذ گبى هردم ثِ هدلس راُ پیذا کردًذ ٍظیفِ آى ّب در زهیٌِ ّب ی
1

زیرچیست؟
الف) ثرای هذت چٌذ سبل اًتخبة هی ضًَذ
ة) ثرای ضرٍع کبر خَد اثتذا چِ هی کٌٌذ؟
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-30داهٌِ ّبی ضوبلی ٍ خٌَثی رضتِ کَُ الجرز را از ًظر ثبرًذگی ثب ّن هقبیسِ کٌیذ0

0/5

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0/5

 -31چرا از زیستگبُ ّب حفبظت هی کٌین؟(2هَرد ثٌَیسیذ)

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-32ػَاهل تَلیذ را ًبم ثجریذ ٍ ثرای ّر کذام یک هثبل ثٌَیسیذ0

1

دختراى گلن هَفق ثبضیذ

