
 

 یدانش آزمون



 ران واقع شده است؟یدرکدام قسمت ا یکوهستان یمنطقه استپ یجنگل ها-1

 جانیشمال خراسان و آذربا یکوه ها -الف

 یابانیاز مناطق ب یعیبخش وس -ب

 رانیه فالت ایدرحاش -ج

 ه زاگرسیناح یجنگل ها -د

 ؟خزر است یایدر یستم هاین اکوسیاز مهم تر-2

 انکالهیره میجز -الف

 یمرداب انزل -ب

 ج گرگانیخل -ج

 ره آشورهیجز -د

 ستم است؟یمربوط به کدام اکوس یش وحشیقوچ و م-3

 یجنگل -الف

 یو تاالب یآب -ب

 یاستپ -ج

 یکوهستان -د

 است؟ یستم جنگلین جانوران مربوط به اکوسیک از ایکدام -4

 گراز - یگربه وحش -الف

 ورسم - یخرس قهوه ا -ب

 پلنگ -آهو  -ج

 آهو -گراز  -د

 شود؟ ین میتام یجهان از چه منبع یدنین آب آشامیشتریب-5

 ینیرزمیز -الف

 ایدر -ب

 انوسیاق -ج

 چشمه -د

 یده میدر هم تن یرسند و گاه یمتراکم دارند و شاخ و برگ درختان به هم م یبانیسا یعیطب یط هاین محیا-6

 شوند؟

 استپ -الف

 درختزار -ب

 نگلج -ج

 تاالب -د

 ران است؟یا یحیتفر یستم قطب گردشگریکدام اکوس-7

 هیاچه ارومیدر -الف

 مازندران یایدر -ب

 زاگرس یدامنه ها -ج

 ج فارسیخل -د

 کند؟ یست میز یابانیب یستم هایکدام جانور در اکوس-8

 خرگوش -الف

 گرگ -ب

 قرقاول -ج



 ریجب -د

 ستم است؟یاکوس ر کم مربوط به کدامیاد و تبخیز یبارندگ-9

 یاستپ -الف

 یکوهستان -ب

 یتاالب -ج

 یجنگل -د

 انوس راه دارد؟یاز آب شور که به اق یپهنه بزرگ-10

 اچهیدر -الف

 ایدر -ب

 چشمه -ج

 رودخانه -د

 گردد؟ یل میا به باتالق تبدیشود  یاخشک  می یستم پس از گذشت زمان طوالنین بخش از اکوسیا-11

 اچهیدر -الف

 چشمه -ب

 ایدر -ج

 رودخانه -د

 اطراف خود را دارد؟ یط هایدر مح ینیرزمیز یم سطح آب هایدر تنظ یطیست محیستم نقش زیکدام اکوس-12

 تاالب -الف

 کوهستان -ب

 جنگل -ج

 علفزار -د

 است؟ یکوهستان یستم هایات وحش اکوسیح ین گونه هایاز مهم تر-13

 کل -الف

 مارمولک -ب

 آهو -ج

 ریجب -د

 است؟ یاستپ یستم هایات وحش اکوسیح ین گونه هایتر از مهم-14

 گراز -الف

 خوک -ب

 یش وحشیم -ج

 هوبره -د

 ینم یدر آن زندگ یو جانور یچ ماهیمعدود ه ینیر از موجودات ذره بیاچه شور و تلخ است و غین دریآب ا-15

 کند ؟

 شانیپر -الف

 هیاروم -ب

 خزر -ج

 هامون -د

 است؟ عمان یایدر و فارس جیخل ریآبگ رود نیتر مهم-16

 بختگان -الف

 رود نهیزر -ب



 شانیپر -ج

 کارون -د

 است؟ ایدن بزرگ یرودها با اسیق رقابلیغ و آب کم رانیا یها رودخانه چرا-17

 یفصل یها البیس -الف

 یاهیگ تنوع -ب

 یآسمان نزوالت کمبود -ج

 یجانور تنوع -د

 است؟ رانیا آزاد یایدر تنها-18

 رخز یایدر -الف

 عمان یایدر -ب

 فارس جیخل -ج

 هیاروم -د

 است؟ انوسیاق کدام از یقسمت عمان یایدر-19

 آرام -الف

 ریکب -ب

 اطلس -ج

 هند -د

 است؟ رانیا یفرهنگ یها نهیگنج و عتیطب از خردمندانه استفاده نوع نیبهتر-20

 سمیاکوتور -الف

 ستمیاکوس -ب

 یمصنوع یها جاذبه جادیا -ج

 ییزدا ابانیب -د

 ابد؟ی یم تحقق یزمان چه سمیاکوتور داریپا توسعه-21

 شود حاصل زمان نیکوتاهتر در یاقتصاد سود نیشتریب -الف

 فتدین خطر بعدبه نسل ازین نیتام یبرا نیسرزم تیقابل -ب

 شود انجام گسترده غاتیتبل و یابیبازار -ج

 شود یریجلوگ یمحل جوامع یکل مشارکت از -د

 است؟ سمیاکوتور از اظتحف در یاساس اصل-22

 یعیطب منابع از استفاده و مراقبت -الف

 یعیطب منابع از مراقبت -ب

 یعیطب منابع از استفاده -ج

 یعیطب منابع در یاساس راتییتغ جادیا -د

 ست؟یچ سمیاکوتور در داریپا توسعه به دنیرس در عامل نیتر مهم-23

 سمیاکوتور اصول یساز یبوم -الف

 یداقتصا دگاهید -ب

 یفرهنگ صرفا دگاهید -ج

 منابع از یبردار بهره -د

 است؟ سمیاکوتور اصول نیتر مهم از-24

 است مسوالنه ریغ یتجارت سمیاکوتور -الف

 است آن یبند منطقه از تر مهم یستیتور مناطق از دیبازد -ب



 باشد فرهنگ و عتیطب بر یمنف اثرات نیکمتر یدارا دیبا -ج

 کند کمک زبانیم کشور یتصاداق منافع کاهش دبهیبا -د

 ست؟یچ ینامرئ صادرات سمیتور-25

 ارز دیخر -الف

 یعیطب علوم یها موزه طیبل دیخر -ب

 زبانیم کشور یدیتول یکاالها و خدمات دیخر -ج

 زبانیم کشور در شغل جادیا -د

 ست؟یچ رانیا یستیاکوتور خاص تیموقع لیدل نیتر مهم-26

 یتوپوگراف تیموقع -الف

 خزر یایدر دوجو -ب

 فارس جیخل وجود -ج

 یگردشگر و یخیتار اماکن -د

 ؟شود   ی نم محسوب سمیاکوتور و کند یم وارد طیمح بر یبیتخر اثرات که ییها تیفعال-27

 غار از دیبازد - یرو ادهیپ -الف

 یاسک - شکار -ب

 یالقیی سفر - ینورد دامنه -ج

 یاسک - عتیطب مطالعه -د

28-TIES ت؟اس یچه سازمان 

 سمیاکوتور یانجمن جهان -الف

 یعیحفاظت از منابع طب یه جهانیاتحاد -ب

 یجهانگرد یه جهانیاتحاد -ج

 یسم جهانیسازمان تور -د

 گردد؟ یم یمردم محل یست و بهبود زندگیط زیکه موجب حفاظت مح یعیمسوالنه به مناطق طب یسفر-29

 ستمیاکوس -الف

 شکار -ب

 سمیاکوتور -ج

 یجهانگرد -د

 ات را دارد؟یحفظ ح یین که توانایاز کره زم یبخش-30

 ستمیاکوس -الف

 وسفریب -ب

 سمیاکوتور -ج

 سفره آب -د

 قرار دارد؟ یدر چه رتبه ا یگردشگر یعیاماکن طب یها ییران به لحاظ دارایا-31

 چهارم -الف

 دهم -ب

 اول -ج

 پانزدهم -د

 شود؟ یمحسوب م یستیاکوتور یت هایاز فعال-32

 رشکا -الف

 یاسک -ب



 انهیماجراجو یتورها -ج

 یالقییسفر به مناطق  -د

 ست است؟یمعادل واژه اکوتور-33

 بوم گرد -الف

 جهانگرد -ب

 ماجراجو -ج

 تور یراهنما -د

 هستند؟ یدار دهکده سبز چه کسانیصنعت گران پا-34

 کنند یافت میساخت هتل در یژه برایاز ویکه امت یکسان -الف

 عت سازگار استیشان با طبتیکه فعال یکسان -ب

 سازند یش از سه طبقه میب یکه ساختمان ها یکسان -ج

 عت کمک کنندیکه به کاهش حضور مسافران در طب یکسان -د

 شود؟ یمطرح م یستیاکوتور یاز جاذبه ها یکم عمق که به عنوان بخش یاز اراض یعیبخش وس-35

 یپارک مل -الف

 منطقه شکار ممنوع -ب

 تاالب -ج

 ست کرهیره گاه زیذخ -د

 کوچک است؟ یها یه گذاریو سرما یمردم محل یبرا ین نوع گردشگرین و مناسب ترینه تریکم هز-36

 یفرهنگ -الف

 یساحل -ب

 یحیتفر -ج

 سمیاکوتور -د

 ک از پستانداران به سلطان صخره ها معروف است؟یکدام -37

 پازن -الف

 گورخر -ب

 یگوسفند وحش -ج

 ریجب -د

 ست؟یر با آهو چیتفاوت جب نیعمده تر-38

 ر شاخ داردیجب -الف

 ر از آهو بلندتر استیگوش ها و دم جب -ب

 آهو شاخ ندارد -ج

 دارد یگواتر مانند یش برآمدگیر گلویر در زیجب -د

 ح تراست؟ینهنگ صح ییم غذایک در مورد رژیکدام -39

 پستانداران کوچک -الف

 ماکروپالنکتون ها -ب

 ییایدر یعلف ها -ج

 مهره گان یب -د

 ران چه نام دارد؟ین قورباغه ایکوچک تر-40

 یجنگل یقورباغه مرداب -الف

 یوزغ مرمر -ب



 یپادراز یقورباغه جنگل -ج

 یقورباغه درخت -د

 ست؟یسم چیدگاه اکوتوریات وحش از دیف حیتعر-41

 اهان و جانورانیهمه گ -الف

 ینیز ذره بیهمه موجودات ر -ب

 دارند یشتریه آنها عالقه بکه مردم ب یجانوران -ج

 پستانداران بزرگ جثه وپرندگان -د

 ر منقرض شده اند؟یز یجانور یک ازگونه هایکدام -42

 یرانیپلنگ ا -الف

 ببرمازندران -ب

 یرانیگوزن زردا -ج

 ییایوزپلنگ آسی -د

 ست؟یچ یرانیروش مشاهده پلنگ ا-43

 نیستگاه و مشاهده با دوربیآرام در ز یاده رویپ -الف

 با پروژکتور -ب

 ب رد پا با چراغ قوهیتعق -ج

 با روش کومه -د

 ران است؟یک این پرنده اندمیمهم تر-44

 یکبک در -الف

 یدارکوب بلوچ -ب

 زاغ بور -ج

 هوبره -د

 ران کجا است؟یا یمشاهده وال ها یبه گردشگران برا یشنهادیمنطقه پ-45

 عمان یایدر یآب ها -الف

 خزر یایدر یاعماق آب ها -ب

 هیاچه ارومیر دریاطراف جزا -ج

 ج گرگانیخل یآب ها -د

 ده شده است؟یران دیاه در کدام قسمت از ایکرکس س-46

 سرخس -الف

 درگز -ب

 اطراف رودخانه دز -ج

 رفتیاطراف باغات ج -د

 ساخته شده است؟ یبدن حشرات از چه ماده ا یاسکلت خارج-47

 استخوان -الف

 نیت یک -ب

 غضروف -ج

 نیتژال -د

 ستان دم دار است؟یر متعلق به دوزیز یک از گونه هایکدام -48

 قورباغه سبز -الف

 وزغ -ب



 سمندر -ج

 یل تاالبیکرکود -د

 شود؟ یده میران دیک از مناطق ایدر کدام  یبریس یدرنا-49

 مناطق حفاظت شده رشته کوه البرز و زاگرس -الف

 دون کنار در مازندرانیفر یتاالب فصل -ب

 یریمناطق گرمس یخل هان -ج

 یابانیمناطق ب -د

 ست؟یچ یا وال آبینهنگ  یاصل یغذا-50

 پرندگان -الف

 یماه -ب

 یاهان آبیگ -ج

 ماکروپالنکتون ها -د

 است که سرش پر دارد؟ ین بزرگ شباهت دارد و تنها کرکسیک شاهیشتر به یکه ب یالشخور-51

 هما -الف

 هوبره -ب

 نیشاه -ج

 عقاب -د

 ن پستاندار جهان چه نام دارد؟یرع تیسر-52

 پلنگ -الف

 گوزن -ب

 وزپلنگی -ج

 کاراکال -د

 ده شده است؟یران دیزرد در کدام قسمت از ا ییایمار در-53

 هیاچه ارومیدر -الف

 ج فارسیخل یآب ها -ب

 خزر یایدر -ج

 رانیشمال ا یرودخانه ها -د

 ؟باشد  ینمات پستانداران یاز خصوص-54

 آورند یم ایدن به نارس نوزاد ندارانپستا تمام -الف

 هستند خونگرم -ب

 است شده دهیپوش خز ای مو از بدنشان -ج

 کنند یم استفاده تنفس یبرا شش از -د

 است؟ کدام رانیا در انهیخاورم مار نیتر بزرگ-55

 یشن یبوآ -الف

 یپلنگ مار -ب

 مار کفچه -ج

 زرد ییایدر مار -د

 ؟ندارند سازش نیزم کره یها طیمح از کی کدام با حشرات-56

 ایدر اعماق -الف

 ارتفاعات -ب



 ها ابانیب -ج

 ها جنگل -د

 است؟ نیزم چهره رییتغ عامل نیتر مهم-57

 شیفرسا -الف

 ییکوهزا یها تیفعال -ب

 یآتشفشان یها تیفعال -ج

 یابانیب یمدارها -د

 است؟ کدام رانیا نقطه نیتر پست-58

 سمنان -الف

 ریکو دشت -ب

 رمانک -ج

 لوت چاله -د

 است؟ میاقل کدام به مربوط کم یبارندگ و ادیز ریتبخ-59

 یخزر -الف

 یا ترانهیمد -ب

 یرکانیه -ج

 یابانیب -د

 است؟ چگونه زاگرس ینواح یهوا و آب-60

 یا ترانهیمد -الف

 یابانیب -ب

 یخزر -ج

 یرکانیه -د

 است؟ شده رانیا در وهوا آب تنوع باعث یعامل چه-61

 السرطان راس مدار به یکینزد -الف

 استوا خط به یکینزد -ب

 یگستردگ و وسعت -ج

 عربستان ابانیب به یکینزد -د

 کند؟ یم جادیا خزر یایدر سواحل در را ییهوا و آب چه بادها جهت و ایدر سواحل یپست-62

 مرطوب و سرد -الف

 مرطوب و گرم -ب

 خشک و سرد -ج

 خشک و گرم -د

 است؟ رانیا یابانیب مناطق یشمال حوزه نیتر مهم-63

 انکیبر -الف

 شهداد -ب

 ریکو دشت -ج

 لوت دشت -د

 است؟ چگونه البرز یها کوه رشته در هوا و آب نوع-64

 یخزر -الف

 یا ترانهیمد -ب



 یابانیب -ج

 یابانیب مهین -د

 است؟ ییهوا و آب یها توده از کی کدام به مربوط بارش یاصل عامل-65

 یغرب مرطوب -الف

 وخشک گرم -ب

 یقطب سرد -ج

 وخشک   مرطوب -د

 است؟ چگونه نیزم کره مدار در رانیا ییهوا و آب تیموقع-66

 یابانیب -الف

 یقطب -ب

 یا جلگه -ج

 معتدل -د

 است؟ استان کدام در لوت دشت نقطه نیتر گرم-67

 ستانیس -الف

 سمنان -ب

 کرمان -ج

 خوزستان -د

 است؟ یابانیب یها دشت کدام به مربوط نرایا یها ابانیب یجنوب حوزه-68

 تبت -الف

 لوت -ب

 مکران -ج

 ریکو -د

 است؟ یستیز طیمح دهیپد کدام یریگ شکل در عامل نیمهمتر رانیا در ییهوا و آب تنوع-69

 هوا یآلودگ -الف

 یعیطب یایبال -ب

 یجانور و یاهیگ تنوع -ج

 کشور کل در هوا و آب تعادل -د

 است؟ معروف یپوست سرخ به اسب نژاد کدام-70

 ریشا -الف

 کوارتر -ب

 آپالوسا -ج

 یپون -د

 ست؟یچ مختلف جهات در شیگوشها چرخاندن از اسب منظور-71

 دارد نظر تحت را اطرافش دقت با -الف

 است نیخشمگ -ب

 دارد اعتماد سوارکار به -ج

 است آلوده خواب -د

 است؟ استقامت مسابقات یبرا اسب نژاد نیبهتر-72

 ییایاسپان لیاص -فال

 نیزیفر -ب



 نتیپ -ج

 عرب لیاص -د

 دارد؟ یبستگ یعامل چه به کار سوار و اسب تیموفق-73

 واحترام اعتماد با توام ارتباط -الف

 ییبایز و وقار -ب

 استقامت و سرعت -ج

 ینژاد یبرتر -د

 دارد؟ یتمدن چه در شهیر یدوان اسب مسابقات-74

 کایآمر -الف

 ایآس -ب

 قایآفر -ج

 اروپا -د

 ست؟یچ یمیتعل-75

 افسار -الف

 اسب گردن ریز تسمه -ب

 کار سوار شالق -ج

 نیز کردن محکم یبرا یچرم بند -د

 است؟ کدام شنا هنگام بازدم عمل یبرا زمان نیبهتر-76

 آب ریز -الف

 آب یرو -ب

 سر بردن فرو هنگام -ج

 ندارد یتفاوت -د

 دارد؟ قرار رانیا ناطقم از کی کدام در کوهرنگ یاسک ستیپ-77

 یاریبخت و محال چهار -الف

 احمد ریبو و هیلویکهک -ب

 تهران -ج

 سمنان -د

 ست؟یچ یکوهنورد کفش در ریگ شوک یها هیال کاربرد-78

 پا پنجه به وارده یها ضربه فشار گرفتن -الف

 بودن آب ضد -ب

 پا کف به وارده یها ضربه فشار گرفتن -ج

 بودن باد ضد -د

 رود؟ یم کار به یمواقع چه در نیسنگ یکوهنورد کفش-79

 یزمستان بلند یصعودها -الف

 کوچک یها وتپه ها دامنه از رفتن باال -ب

 ینورد صخره -ج

 سال طول تمام در بلند یصعودها -د

 است؟ یتیخاص چه یدارا یکوهنورد کفش در مپاتکسیس هیال-80
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 باشد؟ داشته کاربرد تواند یم نقشه از نوع کدام عتیطب در یابی جهت یبرا-154

 یاستان نقشه -الف

 یتوپوگراف نقشه -ب

 یکشور نقشه -ج

 یجهان نقشه -د

 است؟ چگونه آسمان در دیخورش حرکت جهت-155

 جنوب به شمال -الف

 شمال به جنوب -ب

 غرب به شرق -ج

 شرق به غرب -د

 است؟ مناسب کمپ زدن یبرا در ریز موارد از کی کدام-156

 رودها یکینزد -الف

 تند بیش در -ب

 شود نصب یا رهیدا صورت وبه هم به کینزد ها چادر -ج

 دیشد باد معرض در -د

تعریف مجموعه تشکیل دهنده عوامل موجود در یک محیط که در کنار هم قرار گرفته و وضعیت خاصی را -157

 امل کدام یک از موارد زیر می باشد؟به وجود می آورند ش

 اکوتوریسم -الف



 اکوسیستم -ب

 اکوتورلیدر -ج

 اکولوژی -د

 ستم کویر مناسب است؟یکدام یک از تعاریف زیر برای اکوس-158

 زمین گلی و نمکزار است که برای زراعت مناسب نمی باشد. -الف

 در کویر پوشش گیاهی وجود دارد. -ب

 ک مناسب دارد اما فاقد آب است.کویر مکانی است که خا -ج

 کویر فاقد آب و نمک و پوشش گیاهی است. -د

 بزرگترین ناحیه جمعیتی دشت لوت چه نام دارد؟-159

 شهداد -الف

 کلوت ها -ب

 تربت بجستان -ج

 سیرجان -د

امل کدام دیده های نمونه و نادر گیاهی، حیوانی، اشکال یا مناظر کم نظیر یا درختان کهن سال تاریخی ش-160

 یک از موارد زیر می باشد؟

 پارک ملی -الف

 آثار طبیعی -ب

 پناهگاه حیات وحش -ج

 منطقه حفاظت شده -د

 آزاد نمی باشد؟ورود، عبور و توقف به منظور بازدید عکس برداری و سیاحت در کدام یک از موارد زیر -161

 مناطق حفاظت شده -الف

 یآثار طبیعی مل -ب

 پارک ملی -ج

 ل هاجنگ -د

 شکارکبک ، چیل و تیهو با پروانه عادی در چه زمانی ممنوع می باشد؟-162

 اول بهمن تا پایان مرداد -الف

 اول مرداد تا پایان دی -ب

 فقط پاییز -ج

 پاییز و زمستان -د

 از نظر ممنوعیت و محدودیت های کیفی و کمی شکار پرندگان شکاری چه قانونی دارد؟-163

 .  مجاز است -الف

 به هر شکل ممنوع است. -ب

 زنده گیری آنها مجاز است. -ج

 شکار از طریق تله و دام ممنوع است. -د

وانات حمایت شده کدام پروانه مورد یبرای شکار در پارک های ملی مناطق حفاظت شده و همچنین شکار ح-164

 نیاز است؟

 پروانه عادی -الف

 پروانه ویژه -ب

 پروانه انتفاعی -ج

 نه رسمیپروا -د



محیط زیست و فرهنگهای بومی به  -اولین شخصی که واژه اکوتوریسم را در توصیف رابطه بین توریستها -165

 کار برد کدام شخص بود؟

 ارنست هایکل -الف

 سدلر -ب

 لس لومسدن -ج

 هتزر -د

 .نمی آیدکدام یک از موارد زیر از اهداف توسعه پایدار به شمار -166

 تعهد بین نسلها -الف

 حفاظت محیطی -ب

 عدم یکپارچگی اقتصادی محیطی -ج

 به هم پیوستگی حفاظت و توسعه -د

 از نظر ارنست هایکل منظور از اکولوژی چیست؟-167

 روابط بین جانوران با محیط آنان -الف

 رابطه دوستانه جانداران -ب

 رابطه خصمانه جانداران -ج

 رابطه غیرمستقیم جانداران -د

 مدار روی زمین چه نام دارد؟ طوالنی ترین-168

 نصف النهار مبداء -الف

 راس السرطان -ب

 استوا -ج

 راس الجدی -د

 زمین به چند نصف النهار تبدیل می شود و فاصله هر نصف النهار با نصف النهار دیگر چند درجه است؟-169

 درجه 15 -نصف النهار  24 -الف

 درجه  30-نصف النهار  12 -ب

 درجه 15 -نصف النهار  12 -ج

 درجه 30 -نصف النهار  24 -د

 کدام یک از موارد زیر از طریق حرکت وضعی زمین به وجود می آید؟-170

 پیدایش فصول -الف

 پیدایش شبانه روز -ب

 اختالف طول شبانه روز -ج

 ناهماهنگی بین فصول -د

 در اعتدالین بهاری آفتاب بر کدام مدار عمود است؟-171

 استوا -الف

 یقطب مدار -ب

 مدار راس السرطان -ج

 مدار راس الجدی -د

 کشورهایی که از نظر طول جغرافیایی گسترده باشند کدام یک از ویژگی های زیر را دارند؟-172

 اختالف شبانه روز زیاد است. -الف

 اختالف آب و هوا زیاد است. -ب

 اختالف ساعت کم است. -ج



 اختالف ساعت زیاد است. -د

 ز کره زمین تقریباً طول روز و شب در تمام فصول سال برابر و یکسان است.چه مناطقی ا-173

 بین المدارین -الف

 یمناطق استوای -ب

 نواحی معتدل -ج

 نواحی قطبی -د

 کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟-174

 هر چه مخرج مقیاس بزرگتر باشد نقشه بزرگتر است. -الف

 قشه کوچکتر است.هر چه مخرج مقیاس کوچکتر باشد ن -ب

 هر چه مخرج مقیاس بزرگتر باشد نقشه کوچکتر است. -ج

 هر چه نقشه بزرگتر باشد فواصل کوچکتر است. -د

 در جهت یابی بوسیله ماه در نیمه دوم ماه قمری برجستگی ماه به کدام طرف است؟-175

 شمال -الف

 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 سانتیمتر است فاصله حقیقی آن دو چند کیلومتر است؟ 5له دو نقطه فاص 500000/1در نقشه ای با مقیاس -176

 کیلومتر 10 -الف

 کیلومتر 25 -ب

 کیلومتر 100 -ج

 کیلومتر 250 -د

 کدام یک از جمالت زیر در مورد ارتفاع صحیح می باشد؟-177

 ارتفاع برای کسانی که فشار خون پایین دارند مفید است. -الف

 درجه گرمتر می شود. 3هوا  در هر کیلومتر ارتفاع -ب

 ارتفاع در گرمی و سردی هوا و ایجاد بارندگی بی تاثیر است. -ج

 درجه سردتر می شود. 6در هر کیلومتر ارتفاع هوا  -د

 بلندترین ارتفاع ایران در کدام منطقه واقع شده است؟-178

 رشته کوه های البرز -الف

 رشته کوه های زاگرس -ب

 کوه های مرکزی -ج

 کوه های شرقی -د

 رشته کوه البرز در کدام جهت امتداد یافته است؟-179

 غرب به شرق -الف

 جنوبی غربی به شمال شرقی -ب

 شرق به غرب -ج

 شمال به جنوب -د

 کدام یک از ارتفاعات زیر در رشته کوه البرز واقع شده است؟-180

 الوند -الف

 زردکوه -ب

 بنان -ج



 الهیجان و دیلمان -د

 ام یک از موارد زیر در  تقسیم بندی رشته کوههای شمالی ایران قرار نمی گیرند؟کد-181

 کوه های آذربایجان -الف

 کوه البرز مرکزی -ب

 کوهای خراسان -ج

 منقطه کوهستانی جام -د

 کدام یک از رشته کوه های زیر بیشترین گستردگی عرضی را دارند.-182

 رشته کوههای البرز -الف

 زاگرسرشته کوههای  -ب

 کوههای شمالی -ج

 کوههای شرقی -د

 بلندترین ارتفاع زاگرس چه نام دارد؟-183

 سازی داش -الف

 استرانکوه -ب

 پنجه علی -ج

 دنا -د

 کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای کوههای شرقی ایران می باشد؟-184

 سرسبزی دامنه شرقی -الف

 جهت شمال غربی به جنوب شرقی -ب

 رهنه بودن کوه هاسنگالخی و ب -ج

 بارندگی زیاد -د

 کوه دماوند چند متر از سطح دریا ارتفاع دارد؟-185

 متر 6751 -الف

 متر 5761 -ب

 متر 5671 -ج

 متر 7651 -د

 از فراز بام دماوند کدام دریاچه قابل مشاهده است؟-186

 دریاچه ارومیه -الف

 دریاچه الر -ب

 دریاچه گهر -ج

 دریاچه زریوار -د

 هی قزل آالی خال قرمز در کدام یک از دریاچه های زیر یافت می شود؟ما-187

 دریاچه ارومیه -الف

 دریاچه بختگان -ب

 اچه سبالنیدر -ج

 دریاچه الر -د

 در باالی قله کدام یک از ارتفاعات زیر دریاچه وجود دارد؟-188

 الوند -الف

 دنا -ب

 سهند -ج



 سبالن -د

 نمی باشد؟رد چیدن کوله پشتی صحیح کدام یک از موارد زیر در مو-189

 وزن کوله پشتی نباید از وزن بدن کوهنورد بیشتر باشد. -الف

 کوله پشتی نباید لق بزند. -ب

 موادغذایی آبدار باید در کیسه های پالستیکی بسته بندی شود. -ج

 ن تر را اول داخل کوله گذاشته و وسایل سبکتر روی آنها قرار می گیرد.یاجسام سنگ -د

 لیدر گروه های کوهنوردی طول گام های خود را چگونه تنظیم می کند؟-190

 با نفر پشت سر خود -الف

 با آخرین نفر گروه -ب

 با قوی ترین فرد گروه -ج

 با ضعیف ترین فرد گروه -د

 حجم کوله پشتی با چه واحدی سنجیده می شود؟-191

 کیلوگرم -الف

 مترمکعب -ب

 لیتر -ج

 مترمربع -د

 نمی باشد؟دام یک از موارد زیر از ویژگیهای چادر در ارتفاع ک-192

 معموالً به شکل گنبدی هستند. -الف

 رک های سبک فلزی یا فایبرگالس برپا می شوند.یبا ت -ب

 وزن کمی دارند. -ج

 ارتفاع آنها زیاد است. -د

 برای جلوگیری از یخ زدن کفش در هنگام شب چه کار باید کرد؟-193

 در الیه دوم چادر قرار دهیم. کفش را -الف

 کفش را در کوله پشتی قرار دهیم. -ب

 .کفش را در داخل کیسه خواب قرار می دهیم -ج

 کفش را داخل یک کیسه پالستیکی می گذاریم. -د

 جنس طناب های کوهونوردی از چه جنسی تشکیل شده اند؟-194

 الیاف نخی -الف

 الیاف پالستیکی -ب

 الیاف پنبه ای -ج

 ابریشم مصنوعی -د

 غار کرفتو جزء کدام دسته از غارهای زیر می باشد؟-195

 غار طبیعی -الف

 غار طبیعی و تاریخی -ب

 غار تاریخی -ج

 چاه طبیعی -د

به آن دسته از غارها طبیعی که به علت دارا بودن موقعیت ویژه مسکونی و دفاعی بعنوان سکونت گاه و دژ -196

 اند گفته می شود؟مورد استفاده قرار گرفته 

 نهانگاه زیر زمینی -الف

 غار طبیعی و تاریخی -ب



 غارها و چاه های طبیعی -ج

 چاه های آهک ساخته -د

 هدف از ساخت کدام یک از غارهای زیر سکونت دائم بوده است؟-197

 چاه های آهک ساخته -الف

 نهانگاه های زیرزمینی -ب

 غارهای دست کنده -ج

 غارهای طبیعی -د

 به سنگ هایی که بعد از تشکیل فضای غار بر اثر چکیدن آبها به وجود می آیند گفته می شود؟-198

 غارسنگ -الف

 استاالکمیت -ب

 استاالکتیت -ج

 سطح ایستایی -د

 به تمام پدیده هایی که بر اثر چکیدن آب در سقف غار بوجود می آید گفته می شود؟-199

 چکیده -الف

 چکنده -ب

 تاستاالکمی -ج

 ستون -د

 زمانی که چکنده و چکیده به یکدیگر متصل شوند کدام یک از موارد زیر پدید می آید؟-200

 آبشار سنگ -الف

 ستون -ب

 سطح ایستایی -ج

 استاالکمیت -د

 کدام غار ایران دارای غنی ترین چکیده ها می باشد؟-201

 کتله خور -الف

 کرفتو -ب

 علیصدر -ج

 آبزا -د

 ه به وجود می آید؟غار سنگ چگون-202

 از رسوب بی کربنات کلسیم -الف

 رسوب کربنات -ب

 آب حاوی دی اکسید کربن -ج

 آب حاوی کربن -د

 راهرویی که باید از آن خمیده یا خزیده عبور کرد؟-203

 دهلیز -الف

 داالن -ب

 تاالر -ج

 دخمه -د

 نمی شود؟کدام یک از موارد زیر از وسایل مورد نیاز غار محسوب -204

 نخ محکم -الف

 کاله کاسکت -ب



 چراغ قوه -ج

 سه خوابیک -د

 قدمت سنگ های غار علیصدر مربوط به کدام دوره زمین شناسی است؟-205

 کامبرین -الف

 پرکامبرین -ب

 ژوراسیک -ج

 ترشیاری -د

 نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر از ویژگی های آب غار علیصدر -206

 بدون رنگ -الف

 بدون مزه -ب

 بدون بو -ج

 قابل شرب -د

 غار کتله خور در کدام استان کشور ایران قرار گرفته است؟-207

 استان کرمان -الف

 استان زنجان -ب

 استان سمنان -ج

 استان اصفهان -د

 بهترین وقت برای بازدید از غار یخ مراد کدام زمان است؟-208

 مهرو آبان -الف

 خرداد و تیر -ب

 اسفند و فروردین -ج

 داد و شهریورخر -د

 کدام یک از آبهای معدنی زیر در منطقه سرعین قرار دارد؟-209

 سردبیله دره -الف

 سلیمانی -ب

 شفا -ج

 حکیم -د

 در حوالی آب معدنی هراز کدام چشمه آب معدنی قرار گرفته است؟-210

 گنو -الف

 اهرم -ب

 هرمس اسک -ج

 وننق -د

 ای غلظت نمک است؟کدام یک از چشمه های آب معدنی زیر دار-211

 گواز -الف

 الیجان -ب

 نمک دره -ج

 شوراب -د

 در نوار ساحلی شمال کشور بعد از منطقه زراعی کدام منطقه دیده می شود؟-212

 مراتع -الف

 چمنزار -ب



 جنگل -ج

 مناطق مسکونی -د

 قرار ندارد؟کدام رودخانه در سواحل مازندران -213

 قره سو -الف

 تاالر -ب

 هراز -ج

 جنط -د

 بزرگترین دریاچه ایران چه نام دارد؟-214

 گهر -الف

 ارومیه -ب

 پریشان -ج

 بختگان -د

 شورترین دریاچه ایران چه نام دارد؟-215

 چی چست -الف

 دریاچه نمک -ب

 حوض سلطان -ج

 هامون -د

 کبودان نام دیگر کدام دریاچه است؟-216

 ارومیه -الف

 خزر -ب

 پریشان -ج

 حوض سلطان -د

 سواحل کدام دریاچه منبع لجن درمانی ایران می باشد؟-217

 دریاچه هامون -الف

 پریشان -ب

 ارومیه -ج

 زریوار -د

 آب دریاچه زریوار چگونه تامین می شود؟-218

 کوههای اطراف -الف

 رودخانه های محلی -ب

 چشمه های کف دریاچه -ج

 ذوب برفها -د

 شهرهای زیر است؟ دریاچه زریبار در نزدیکی کدام یک از-219

 کرمانشاه -الف

 ارومیه -ب

 نیریز -ج

 مریوان -د

 نام دیگر دریاچه پریشان؟-220

 نیریز -الف

 فامور -ب



 مهارلو -ج

 بختگان -د

 آب دریاچه گهر از کدام کوهستان تامین می شود.-221

 دنا -الف

 البرز -ب

 اشترانکوه -ج

 الوند -د

 زندگی می کند؟تمساح پوزه کوتاه در کدام دریاچه -222

 هامون -الف

 بختگان -ب

 ارومیه -ج

 پریشان -د

 توده پرفشار سیبری در کدام منطقه ایران اقلیم سرد و خشک را به وجود می آورد؟-223

 شمال غربی -الف

 شمال شرقی -ب

 جنوب غربی -ج

 جنوب شرقی -د

 نام علمی حرا به افتخار کدام دانشمند ایرانی نامگذاری شده است؟-224

 ابوریحان بیرونی -لفا

 ابوعلی سینا -ب

 خیام -ج

 خواجه رشید الدین همدانی -د

 خاصیت درمانی گیاه حرا اولین بار توسط چه کسی کشف شد؟-225

 ابوریحان بیرونی -الف

 بوذر جمهر -ب

 ابوعلی سینا -ج

 مالصدرا -د

 ؟ باشد ینمر در قلمرو کردها یک از مناطق زیکدام -226

 کردستان -الف

 رمانشاهک -ب

 هیاچه ارومیغرب در  -ج

 خلخال -د

 رند .یگ یقرار م یر در محاسبات آماریکدام دسته از مسافران ز-227

 مهاجران موقت -الف

 ن هایچادرنش -ب

 مسلح یروهایکارکنان ن -ج

 تجار -د

 ح تر است؟یگران کدام مورد صحیبه د یدر هنگام معرف-228

 د.ینک یمتاهل ها را به مجرد ها معرف -الف

 د و بعد کوچکترها.یکن یبزرگترها را ابتدا معرف -ب



 کودکان از الفاظ آقا و خانم استفاده شود. یدر معرف -ج

 د.یکن یشه مجرد ها را به متاهل معرفیهم -د

 خطر ناک در هنگام صاعقه کدام است؟ یمکانها-229

 قیعم یغارها -الف

 رو بسته ین هایماش -ب

 درختان بلند و منفرد -ج

 قیعم یدره ها -د

 کدام مورد است؟ یدگیعالئم مار گز-230

 ن،تهوعییده،درجه حرارت پایرنگ پر -الف

 جاد دو سوراخیر رنگ پوست،ایدرد ،تورم،تغ -ب

 ر،تهوع،سر دردی،کهیخارش ،قرمز -ج

 ،غشییاشتها یپوست مرطوب،سر درد،ب -د

 ب به ما برسد؟ین آسیم که کمتریرید قرار بگید چگونه بایاگر دچار بهمن شد-231

 م.یرد و زانو ها را خم کنیدست ها کنار بدن قرار بگ -الف

 م.ینه خم کنیدستان را مقابل صورت قرار داده وزانو را به سمت س -ب

 م.ینیسرمان قرار داده و بنش یدستان را رو -ج

 م.ین ببرییدستان کنار سر مقابل دو گوش قرار داده و سر را پا -د

 ؟ دیکن انتخاب سمیاکوتور  مورد رد را حیصح نهیگز-232

 . گردد یم نیتام یمحل مردم منافع آن در که یعیطب مناطق به مسئووالنه است یسفر سمیاکوتور -الف

 . گردد ینم حفظ ستیز طیمح آن در که یعیطب مناطق به مسئوالنه است یسفر سمیاکوتور -ب

 یم نیتام یمحل مردم ومنافع حفظ ستیز طیمح نآ در که یعیطب مناطق به مسئوالنه است یسفر سمیاکوتور -ج

 گردد

 گردد یم نیتام یمحل مردم ومنافع حفظ ستیز طیمح آن در که یعیطب مناطق به است یسفر سمیاکوتور -د

 ست؟یچ سمیاکوتور یاقتصاد اثر-233

 یمحل جامعه یبرا درآمد و اشتغال جادیا -الف

 یارز درآمد -ب

 ها پرداخت از تر موازنه -ج

 میمستق شغل جادیا -د

 است؟ یمعن چه به یمعن چه لغت در ستمیاکوس-234

 جانداران مسکن -الف

 جانداران خانه نظام -ب

 یزندگ محل نظام -ج

 جانداران یزندگ طیمح -د

 گرفت؟ قرار استفاده مورد یکس چه توسط بار نیاول ستمیاکوس واژه-235

 یتنسل - 1939 -الف

 ندمنیل - 1935 -ب

 ندمنیل - 1939 -ج

 یتانسل - 1935 -د

ط یر گذاشته و شرایگر تاثیکدیط که کنار هم قرار گرفته و بریک محیه عوامل موجود در ین واژه به کلیا-236

 شود؟ یآورند اطالق م یرا بوجود م یژه ایو



 ستمیاکوس -الف

 اکوتوپ -ب

 سمیاکوتور -ج

 یاکولوژ -د

 شوند؟ یم میچند دسته تقس ستم ها بر اساس نوع بستر بهیاکوس-237

 یآب یستم هایو اکوس یخشک یستم هایدو دسته : اکوس -الف

 نیریآب شور و آب ش یستم هایدو دسته: اکوس -ب

 ستمیستم، ماکرو اکوسیستم، مزو اکوسیکرو اکوسیسه دسته: م -ج

 ابانیستم بیستم جنگل، اکوسیستم کوهستان، اکوسیسه دسته: اکوس -د

 ن رافرا گرفت؟یاز کره زم یچه کسر یستم آبیاکوس-238

 سه چهارم -الف

 ک پنجمی -ب

 دو سوم -ج

 ک چهارمی -د

 ه کننده معروف هستند؟یستم تجزیکدام گروه از جانداران به اکوس-239

 اه خوارانیگ -الف

 ل داریاهان کلروفیگ -ب

 هایباکتر -ج

 گوشت خواران -د

 باشد؟ یر میز ینه هایگز ک ازیستم کدام ید کنندگان اکوسین تولیمهمتر-240

 هایباکتر -الف

 اه خورانیگ -ب

 لیاهان کلروفیگ -ج

 ییایجانوران در -د

 نامند؟ یط را چه میمطالعه روابط متقابل موجود زنده و مح-241

 ستمیاکوس -الف

 یاکولوژ -ب

 ستم بازیاکوس -ج

 ستم بستهیاکوس -د

 باشد؟ یم یجنگل و مرتع و علفزار جزو کدام اکولوژ-242

 یجانور یاکولوژ -الف

 یوانیح یاکولوژ -ب

 یشهر یاکولوژ -ج

 یاهیگ یاکولوژ -د

 شود؟_یم میبه چند دسته تقس یجانور یاکولوژ-243

 سه دسته -الف

 دودسته -ب

 پنج دسته -ج

 چهاردسته -د

 هستند؟ یجزو کدام اکولوژ یو اهل یوانات وحشیح-244



 یموجودات آبز یاکولوژ -الف

 یدات خشکزموجو یاکولوژ -ب

 یجانور یاکولوژ -ج

 حشرات یاکولوژ -د

 شود؟_یم میستم به چند بخش تقسیاکوس یالگو-245

 بخش 3 -الف

 بخش  2 -ب

 بخش 4 -ج

 بخش  5 -د

 ستم است؟یاکوس یخاک، گاز، آب، حرارت ، نور، رطوبت جزو کدام الگو-246

 ط زندهیمح -الف

 ر زندهیط غیمح -ب

 ستم بازیاکوس -ج

 بسته ستمیاکوس -د

 ستم هستند؟یاها جزو کدام اکوسیانوس ها و دریاق-247

 یستم آبیاکوس -الف

 یستم خشکیاکوس -ب

 ییستم روستایاکوس -ج

 یستم شهریاکوس -د

 ستم هستند؟ید کنندگان و مصرف کنندگان جزو کدام اکوسیتول-248

 ر زندهیط غیمح -الف

 ط زندهیمح -ب

 یستم آبیاکوس -ج

 یستم خشکیاکوس -د

 ستم جهان کدام است؟ین اکوسیبزرگتر-249

 انوس هایاق -الف

 چشمه ها -ب

 روستاها -ج

 شهرها -د

 ستم جهان کدام است؟ین اکوسیدارتریپا-250

 اهایانوس ها و دریاق -الف

 چشمه ها -ب

 روستاها -ج

 شهرها -د

 ستم هستند؟یات کدام اکوسیجزو خصوص یمحلول ،موادمعدن یدما، نور،گازها-251

 یخشک یستم هایاکوس -الف

 ستم بازیاکوس -ب

 ستم بستهیاکوس -ج

 یستم آبیاکوس -د

 ست؟یا چیآب در یکیزیت فین  خصوصیمهمتر-252



 نور -الف

 رطوبت -ب

 ایدر کف در یمواد معدن -ج

 گرما -د

 دهد؟_یل میا را نمک تشکیچند درصد از آب در-253

 درصد 3 -الف

 درصد 5 -ب

 درصد 3.5 -ج

 درصد 2 -د

 چه نام دارند؟ ینیز ذره بیموجودات ر-254

 نکتون ها -الف

 پالنکتون ها -ب

 ها یکف ز -ج

 ها یماه -د

 اها چه نام دارند؟یدر در یشناگران قو-255

 نکتون ها -الف

 پالنکتون ها -ب

 ها یکف ز -ج

 ها یماه -د

 کنند چه نام دارند؟یم یاها زندگیکه در کف در یموجودات-256

 نکتون ها -الف

 پالنکتون ها -ب

 ها یکف ز -ج

 ها یماه -د

 چه نام دارند؟ ییایدر یمرجان ها وستاره ها-257

 نکتون ها -الف

 پالنکتون ها -ب

 ها یکف ز -ج

 ها یماه -د

 ستم است؟یبار،قنات، چشمه جزو کدام اکوسیرود، جو-258

 یستم آبیاکوس -الف

 نیریستم آب شیاکوس -ب

 ستم آب شوریاکوس -ج

 باز ستمیاکوس -د

 دهد؟_ین پوشش میریش یجهان را آبها یچند درصد آبها-259

 درصد 3 -الف

 درصد 2 -ب

 درصد 1 -ج

 درصد 5 -د

 ندارند؟چرا موجودات مناطق خشک باهم شباهت -260



 شوند یسه با آبها زودتر گرم میها در مقا یرا خشکیز -الف

 شوند یسه با آبها زودتر سرد میها در مقا یرا خشکیز -ب

 شوند یسه با آبها زودتر گرم و زودترسرد میها در مقا یرا خشکیز -ج

 متفاوت هستند یسه با آبها از نظر پوششیها در مقا یرا خشکیز -د

 ست؟یوم چیب-261

 شودیگفته م یبه مناطق جنگل -الف

 شود_یدارد گفته م یمناطق که جانوران خاص -ب

 شود_یدارد گفته م یاهان خاصیمناطق که گ -ج

 شود_یوم گفته میاهان و جانوران مخصوص به خود را دارد بیکه گ یه مناطقب -د

 شود؟_یه میار جهان از کجا تهیدرصد خاو 90ش از یب-262

 ج فارسیخل -الف

 خزر یایدر -ب

 هیاچه ارومیدر -ج

 اچه سبالنیدر -د

 وم است؟یف از مشخصات کدام بین تعریا-263

،  یم است و از نظر جانوریمعتدل و مال یآب و هوا یدر تمام مدت سال دارا است که ین منطقه به صورت نوار سبزیا "

 "دهد یل میرا تشک یجانوران متنوع

 یریگرمس یوم جنگلهایب -الف

 وم علفزاریب -ب

 زیبرگ ر یوم جنگلهایب -ج

 توندرا -د

 وم است؟یف از مشخصات کدام بین تعریا-264

 یشتر خزه و گلسنگ استو جانورانش دارایاهان آن بیروزه است و گ 60 یمافصل گر یکه دارا یع و بدون درختیمنطقه وس"

 "هستند یخواب زمستان

 گاهیتا -الف

 زیبرگ ر یوم جنگلهایب -ب

 توندرا -ج

 علفزار -د

 برگ معروف است؟ یا سوزنی یشکل شمال یمخروط یوم به جنگلهایکدام ب-265

 گاهیتا -الف

 زیبرگ ر یوم جنگلهایب -ب

 توندرا -ج

 علفزار -د

 پر باران معروف است؟ یوم به جنگلهایکدام ب-266

 یریمه گرمسیو ن یریگرمس یوم جنگلهایب -الف

 وم علفزاریب -ب

 زیبرگ ر یوم جنگلهایب -ج

 توندرا -د

 ن خاک جهان را داراست؟یز تریوم حاصلخیکدام ب-267

 گاهیتا -الف



 زیبرگ ر یوم جنگلهایب -ب

 توندرا -ج

 علفزار -د

 ده شده است؟یابان پوشیاز جهان از ب یچه کسر-268

 دو سوم -الف

 سه چهارم -ب

 ک پنجمی -ج

 دو پنجم -د

 ست؟یابان چیب یها یژگیو-269

 اد در خاکیز یکمبود آب و مواد آل -الف

 اد در خاکیو نمک ز یاد و مواد معدنیتابش ز -ب

 در آن وجود ندارد یمواد آلو نمک هست اما  یمواد معدن یادیر زیمقاد یخاک آن دارا -ج

 ندارد یادیاهان زیگ -د

 ستم است؟یف مربوط به کدام اکوسین تعریا-270

 "ان یاز آبز یران قرار دارد با انبوهیکه در جنوب ا یحوضه آب"

 ج فارسیستم خلیاکوس -الف

 عمان یایستم دریاکوس -ب

 هیاچه ارومیستم دریاکوس -ج

 خزر یایستم دریاکوس -د

 اچه جهان چه نام دارد؟ین دریربزرگت-271

 ج فارسیخل -الف

 عمان یایدر -ب

 خزر یایدر -ج

 هیاروم یایدر -د

 م؟یهست یشتریب یشاهد استقرار جنگلها یه خزریستم ناحیچرا در اکوس-272

 مساعدتر و بارش باران ییط آب و هوایشرا -الف

 زیخاک حاصلخ -ب

 ادیبارش ز -ج

 باران آور یبادها -د

 ران هستند؟یستم ایوانات کدام اکوسی، سمور، گرگ، شغال حی، خرگوش، راسو، خرس قهوه ایبز وحش-273

 یخزر -الف

 یکوهستان -ب

 یابانیب -ج

 روزه مختص کدام استان است؟ 120 یبادها-277علفزار -د-274

 ستان و بلوچستانیس -الف

 النیگ -ب

 فارس -ج

 خراسان -د

 ران  است؟یم استیروزه مختص کدام اکوس 120 یبادها-275

 یریه کویو حاش یابانیب -الف



 علفزار -ب

 یکوهستان -ج

 یخزر -د

 ران چه نام دارد؟ین منطقه این و کم باران تریبزرگتر-276

 ابان لوتیب -الف

 ریدشت کو -ب

 طبس -ج

 ریابان لوت و دشت کویب -د

 زان است؟یر به چه میابان لوت و دشت کویزان باران در بیم-277

 تریلیلیم 50ازکمتر  -الف

 تریلیلیم 50شتر ازیب -ب

 تریلیلیم 100شتر ازیب -ج

 تریلیلیم 100کمتر از -د

 ستم هستند؟یوانات کدام اکوسیمار، عقاب، مارمولک از ح-278

 یخزر ینواح -الف

 یکوهستان ینواح -ب

 یریه کویو حاش یابانیب ینواح -ج

 علفزار ینواح -د

 شود؟_یگردشگران در نظر گرفته م یبرا یشتریالت بیم تسهیدر کدام از انواع اکوتورس-279

 م نرمیاکوتورس -الف

 م سختیاکوتورس -ب

 افتهیم سازمان یاکوتورس -ج

 یم تخصصیاکوتورس -د

 دارد؟ یژگیم مسئول و متعهد چه ویاکوتورس-280

 ط داشته استیرابر مح ین آثار منفیکمتر -الف

 ب کشور کندین در آمد را نصیشتریب -ب

 ش دهدیکشور را افزا یست هایاد تورتعد -ج

 ت کندیرا رعا ین گردشگریتمام قوان -د

 ند؟یگو_یروند چه م یعت میشده به طب یبرنامه ربز یق تورهایکه از طر یبه افراد-281

 افتهیم سازمان یاکوتورس -الف

 سم سختیاکوتور -ب

 سم نرمیاکوتور -ج

 یسم تخصصیاکوتور -د

م یر مستقیم و غیانسان به طور مستق یه بدون دخالت انسان به وجود آمده ولاست ک ینه جنگلیکدام گز-282

 داشته است؟ یدر آن بهره بردار

 یمصنوع -الف

 یعیطب -ب

 دست کاشت -ج

 بکر -د

 گردد؟_یبرم یسم به چه زمانیخچه اکوتوریتار-283



 ستمیل قرن بیاوا -الف

 ستمیاواسط قرن ب -ب

 ل قرن نوزدهمیاوا -ج

 جدهمیه ل قرنیاوا -د

 ر بود؟یاکوتور را آغاز کرد کدام کشور ز یکه سفرها ین کشوریاول-284

 کانادا -الف

 فرانسه -ب

 کیبلژ -ج

 شیاتر -د

 شود؟_یم یطراح ییزهایست متناسب با چه چیاکوتور یر ساخت هایز-285

 عت و فرهنگ منطقهیطب -الف

 موجود یزان جاذبه هایم -ب

 زان رفت و آمد مردمیم -ج

 مردم یان تقاضازیم -د

 رد؟ید صورت گیبا یران چه اقداماتیسم به خصوص در ایاکوتور یکاهش اثرات منف یبرا-286

 ت منطقهیمشخص کردن ظرف -الف

 عت و فرهنگ منطقهیطب -ب

 مردم یزان تقاضایم -ج

 ت کردیرا رعا ین گردشگریتمام قوان -د

 شود؟_یمنطقه م یسم به چند شکل باعث رونق اقتصادیاکوتور-287

 شکل 2 -الف

 شکل 5 -ب

 شکل 6 -ج

 شکل7 -د

 بود؟ یسم را به کار برد چه کسیکه واژه اکوتور ین شخصیاول-288

 1965هترز -الف

 1935هترز -ب

 1975هترز -ج

 1945هترز -د

 کردند؟ یسم را از چه نظر بررسیرمن و دارست اکوتوریل-289

 رفعالیفعال و غ -الف

 نرم وسخت -ب

 درست و نادرست -ج

 آزاد -د

 کند چه نام دارد؟_یست کمک میط زیشود و به حفظ محیست میر رفتار تورییکه موجب تغ یتیفعال-290

 نرم وسخت -الف

 درست و نادرست -ب

 آزاد -ج

 رفعالیفعال و غ -د

 ست به چه معناست؟یاکوتور-291



 صخره نورد -الف

 مسافر -ب

 کوه نورد -ج

 عت گردیطب -د

 ست درست است؟یکوتورا یف برایکدام تعر-292

 شود یاش از دور م یساعت از خانه و محل زندگ 24که  یکس -الف

 شود یاش خارج م یح از خانه و محل زندگیکه به قصد تفر یکس -ب

 پردازد یعت میدر مورد طب یو فکر یکیزیف یرود  و به چالشها یعت به سفر میاز طب یریبهره گ یکه برا یکس -ج

 کند یعت سفر میبدون هدف به طب یکس -د

 شود؟ یدارند گفته م یعیبکر و طب یدن نواحید یبرا یادیز ییایکه تحرک و پو یبه کسان-293

 رفعالیفعال و غ -الف

 نرم وسخت -ب

 درست و نادرست -ج

 آزاد -د

 شود؟ یگفته م یبه چه کسان یست علمیاکوتور-294

 دارند یعیو طب بکر یدن نواحید یبرا یادیز ییایکه تحرک و پو یبه کسان -الف

 پردازد یعت میدر مورد طب یو فکر یکیزیف یرود  و به چالشها یعت به سفر میاز طب یریبهره گ یکه برا یکس -ب

 روند یم یعیبه مناطق طب یو دانشگاه یموسسات پژوهش یبرا یقات علمیکه در چارچوب تحق یافراد -ج

 روند یعت میشده به طب یبرنامه ربز یق تورهایکه از طر یبه افراد -د

 ((عالمت کدام سازمان است؟TIES یعالمت اختصار-295

 یسازمان جهانگرد -الف

 ونسکویسازمان  -ب

 سمیاکوتور ین المللیجامعه ب -ج

 موزه ها ین اللملیب یشورا -د

 باشد؟ یچند درصد م یزان رشد ساالنه تقاضا در بخش گردشگریم-296

 درصد 4تا3 -الف

 درصد 7تا1 -ب

 صددر 3تا 2 -ج

 درصد 8تا 3 -د

 ارتباط داده است؟ یزیسم را با چه چیرفعال بودن اکوتوریا غیاورامز درجه فعال بودن -297

 عتیزان رفتن به طبیبا م -الف

 طیمح یزان آلودگیبا م -ب

 ت منطقهیزان ظرفیبا م -ج

 ت انسانهایزان مسولیبا م -د

م کردند یند و آن را به دو دسته سخت و نرم تقسسم توجه کردیاکوتور یکه به درجه سخت ین کسانیاول-298

 ر است؟ینه زیکدام گز

 رمن و دارستیل -الف

 هتزر -ب

 اورامز و هتزر -ج

 هافمن -د



 داند؟ یم یزیدر حال توسعه را ه چ یتوسعه خردمندانه کشورها ین راه را برایسازمان ملل بهتر-299

 یحیسم تفریتور -الف

 یارتیسم زیتور -ب

 یخیرسم تایتور -ج

 سمیاکوتور -د

 شود؟ یم یطراح ییزهایسم متناسب با چه چیاکوتور یر ساختهایز-300

 عت و فرهنگ منطقهیطب -الف

 زان رفت و آمد مردمیم -ب

 موجود یزان جاذبه هایم -ج

 منطقه یزان تقاضایم -د

 شوند ؟ ینم یم بندیتقس ینقشه ها بر چه اساس-301

 موضوع -الف

 اسیمق -ب

 ربردمحتوا و کا -ج

 شکل -د

 کوچک به کدام طرف است؟ یه یمساز زاوین یمکره شمالید و ساعت در نیله خورشیبوس یابیدر جهت -302

 شمال -الف

 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 ده درختان مشخص کننده کدام جهت هستند؟یک در تنه بریر به هم نزدیدوا-303

 شمال -الف

 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 شود ؟_یاستفاده م یمکره شمالیافتن کدام جهت در نی یبرا یاز ستاره قطب-304

 شمال -الف

 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 قطب نما کدام جهت را به ما نشان خواهد داد ؟ یسیستم عقربه مغناطیکه با یبه هر سمت-305

 شمال -الف

 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 مناسب مناطق گرم است؟ یچه لباس-306

 گ روشنلباس خنک و رن -الف

 قیلباس رنگ روشن و عا -ب

 قیلباس خنک و عا -ج

 لباس راحت و خنک -د



 باشد؟ ینم یپشتکوله  یها یژگینه از ویکدام گز-307

 م از نظر ارتفاع باشد.یقابل تنظ -الف

 درآن ییو جلو یکنار یب هایه جیتعب -ب

 تسمه ران و کمر باشد. یحاو -ج

 ط باشد.یهمرنگ مح -د

 است؟ ییای( (در نقشه ها نشان دهنده کدام جهت جغرافnwیرعالمت اختصا-308

 یشمال غرب -الف

 یجنوب شرق -ب

 یشمال شرق -ج

 یجنوب غرب -د

 است؟ یصورت کسر چه عدد یاس کسریدر مق-309

 2 -الف

 1 -ب

 3 -ج

 5 -د

 باشد؟ یجهان متعلق به کدام کشور م ین نقشه هایاول-310

 ونانی -الف

 مصر -ب

 رانیا -ج

 روم -د

 است؟ ییایجغراف یک از جهت هایبه کدام  یمه دوم ماه قمریا تحدب هالل ماه درنی یبرآمدگ-311

 مشرق -الف

 مغرب -ب

 شمال -ج

 جنوب -د

 ک از انواع نقشه است؟یست جزءکدام یت و توریجمع ینقشه ها-312

 یتوپوگراف -الف

 یموضوع -ب

 یعیطب -ج

 یانسان -د

 کند؟_یقا در مشرق طلوع کرده و در مغرب غروب میدق دیدر کدام منطقه جهان خورش-313

 تمام مناطق جهان -الف

 یمناطق قطب -ب

 انهیم یعرض ها -ج

 خط استو -د

 ه شده است؟یته یجهان توسط چه کس یعلم ین نقشه هایاول-314

 وسیبطلم -الف

 بقراط -ب

 سقراط -ج

 افالطون -د



 باشند؟ یم ییایجغراف یک از جهت هایام (در نقشه ها نشان دهنده کدne( یعالمت اختصار-315

 یشمال شرق -الف

 یجنوب شرق -ب

 یجنوب غرب -ج

 یشمال غرب -د

 ند؟یگو ینقشه چه م یبر رو یدها و عوارض واقعیاءپدیزان کوچک شدن اشیبه م-316

 یتوپوگراف -الف

 اسیمق -ب

 یژئومر فولوژ -ج

 یم شناسیاقل -د

را نشان  ییایدارد کدام جهت جغراف یشتریدرخت که خزه و گلسنگ باز تنه  یآن بخش یمکره شمالیدر ن-317

 دهد؟ یم

 مشرق -الف

 شمال -ب

 جنوب -ج

 غرب -د

 باشد؟_یم ییایجغراف یک از جهت های((در نقشه ها نشان دهنده کدام SSWیعالمت اختصار-318

 یشمال شمال غرب -الف

 یجنوب ،جنوب شرق -ب

 یجنوب ،جنوب غرب -ج

 یرقشرق ،جنوب ش -د

 باشد؟ یم ییایک از جهت جغرافی((در نقشه ها نشان دهنده WNWعالمت-319

 یشمال،شمال غرب -الف

 یجنوب ،جنوب شرق -ب

 یغرب شمال غرب -ج

 یشرق جنوب شرق- -د

 است؟ یبه چه سمت ینیخوشه پرو یدم ستاره ها-320

 شمال -الف

 مشرق -ب

 مغرب -ج

 جنوب -د

 بود؟ن نقشه ها مربوط به کجا یاول-321

 کرد........ یل را مشخص میرود ن یکیکه حدود امالک افراد در نزد یگل یلوح ها -الف

 داد یقاره اروپا را نشان م یحدود امالک افراد بوم -ب

 مربوط به عصر رنسانس بود -ج

 ران باستان بودیمربوط به دوران ا -د

دهد چه  یبسته نشان م یصورت خطوط منحن ن را بهیزم یها و ارتفاعات رو  یو بلند یکه پست یینقشه ها-322

 نام دارد؟

 ینقشه موضوع -الف

 یعینقشه طب -ب



 ینقشه انسان -ج

 ینقشه توپوگراف -د

 باشد؟ یح میصح یموضوع ینقشه ها یف برایکدام تعر-323

 شود یه میک موضوع بخصوص تهین نقشه ها بر اساس یا -الف

 دهد یبسته نشان م ین را به صورت خطوط منحنیزم یت روها و ارتفاعا  یو بلند یکه پست یینقشه ها -ب

 ده ها در آن کوچک شده اندیزان الزم همه پدیکه به م یینقشه ها -ج

 شود یه مین نقشه ها بر اساس موضوعات مختلف تهیا -د

 باشد؟ ی، صادرات و واردات جزو کدام دسته از نقشه ها میع، کشاورزیصنا ینقشه ها-324

 یعنقشه موضو -الف

 یعینقشه طب -ب

 ینقشه اقتصاد -ج

 ینقشه توپوگراف -د

 شوند؟ یم میاس به چند دسته تقسینقشه ها از نظر مق-325

 دسته 2 -الف

 دسته 4 -ب

 دسته 5 -ج

 دسته 1 -د

 نامند؟ ین نقطه هر کوه را چه میبلندتر-326

 خط الراس -الف

 تپه -ب

 قله -ج

 الی -د

 کند؟ یژن هوا شده و صعود را دشوارتر میهش دما و اکسدر کوهستان کدام عامل باعث کا-327

 ش فشاریافزا -الف

 کاهش فشار -ب

 ش ارتفاعیافزا -ج

 کاهش ارتفاع -د

دا ین راه پیافته و به خارج از پوسته زمیش یزا یعیطب یندیاست که در فرا ینیرزمیز یینه فضایکدام گز-328

 کرده است؟

 غار -الف

 چاه -ب

 حفره -ج

 چاه غار -د

 ران است؟یا یخیتار - یآهک ینه از غارهایکدام گز-329

 وبیا -الف

 کان گوهر -ب

 کرفتو -ج

 و زندانید -د

 نه است؟یر مربوط به کدام گزیف زیتعر-330

م در یکربنات کلسیب یدن آب حاویبر اثر چک یستابیسطح ا یغار و در بخش باال یش فضایکه بعد از زا ییسنگها یبه تمام "



 "ند یآ ید میغار پد مناطق مختلف

 چکنده -الف

 آبشارسنگ -ب

 غارسنگ -ج

 دهیچک -د

ند، یآ ید میر سقف پدیآن در ز یل عمودیدن آب از سقف غار و تشکیکه بر اثر چک ییغارسنگها یبه تمام-331

 شود؟ یچه گفته م

 چکنده -الف

 آبشارسنگ -ب

 غارسنگ -ج

 دهیچک -د

ند، یآ ید میر سقف پدیآن در ز یل عمودین آب از سقف غار و تشکدیکه بر اثر چک ییغارسنگها یبه تمام-332

 شود؟ یچه گفته م

 چکنده -الف

 آبشارسنگ -ب

 غارسنگ -ج

 دهیچک -د

االت بر یر سی(فشار ـ دما) و تاث یکیزیط فیر شراییبه علت تغ یقبل یر شکل سنگ هاییکدام سنگ ها از تغ-333

 ند؟یآ یسنگ ها و در حالت جامد به وجود م

 نیآذر -لفا

 یرسوب -ب

 نمک -ج

 دگرگون شده -د

 شود چه نام دارد؟ یده میا کف غارها دیوار ها وید یکه بر رو ینرم و پودر یماده ا-334

 فالوستون -الف

 م استونیر -ب

 لکیمون م -ج

 د غاریمروار -د

 است؟ یاز چه جنس ینیزم یهسته مرکز-335

 آهن و کروم -الف

 ومینیآلوم -ب

 لکیآهن و ن -ج

 مس وسرب -د

 چه بود؟ یا مصنوعیدست کن  یهدف انسانها از ساختن غارها-336

 یزندگ -الف

 ینظام -ب

 یمذهب -ج

 باشد یح میموارد فوق صح یتمام -د

 ران کدام غار است؟یشناخته شده در ا ین غار آهکیبزرگتر-337

 غار کرفتو -الف



 قعله یغار قور -ب

 صدریغار عل -ج

 غار رود افشان -د

 جهان کدام غار است؟ یقرانیقابل قا ین غار آبیبزرگتر-338

 صدر همدانیغار عل -الف

 قعله پاوه یغار قور -ب

 غار کر فتوتکاب -ج

 غار کبوتر مراغه -د

 خراسان کدام قله است؟ ین قله رشته کوههایمهمتر-339

 نالودیقله ب -الف

 قله اهلل اکبر -ب

 قله شاه جهان -ج

 قله کپه داغ -د

 یرا بوجود م یالت آهکیابد کدام تشکی یغار راه م یب دارصخره هایش یواره هایکه آب به د یامهنگ-340

 آورد؟

 م استونیر -الف

 فالوستون -ب

 لکیمون م -ج

 د غاریمروار -د

 ست ودر کجا قرار دارد؟ین غار جهان چین و معروف تریبزرگتر-341

 صدر همدانیغار عل -الف

 ا گرجستانیغار ورون -ب

 یرس جنوب شرقزاگ -ج

 غار کرفتو تکاب -د

به وجود  یارات منظومه شمسیگر سید و دیک انفجار بزرگ در آسمان ، خورشیه وقوع ین نظریبر اساس ا-342

 آمدند ؟

 ه الپالسینظر -الف

 گ بنگیه بینظر -ب

 سکریه واینظر -ج

 وتونیه نینظر -د

 ج سخت وسفت شده است؟یبوده که به تدر یندن به صورت ذرات گرد و غبار مانیه زمین نظریبر اساس ا-343

 ه الپالسیفرض -الف

 گ بنگیه بینظر -ب

 سکریه وایفرض -ج

 وتونیه نینظر -د

 شوند؟ یمشاهده م ییل ها غالبا در چه سنگ هایفس-344

 یرسوب -الف

 نیآذر -ب

 یدگرگون -ج

 یآهک -د



 ست؟یچ یرسوب ین با سنگهایآذر یسنگها یفرق اصل-345

 بلور نداشتن -الف

 لینداشتن فس -ب

 سخت نبودن -ج

 بودن یورقه ا -د

 شوند؟ یمشاهده م ییل ها غالبا در چه سنگ هایفس-346

 یرسوب -الف

 نیآذر -ب

 یدگرگون -ج

 یآهک -د

 قله اشترانکوه در کدام استان کشور قرار دارد؟-347

 لرستان -الف

 کردستان -ب

 جانیآذربا -ج

 النیگ -د

 شوند؟ یم میه تقسصخره ها به چند دست-348

 ی، دگرگونین، رسوبیآذر -الف

 هیه الی، الیدگرگون -ب

 ی، دگرگونیرسوب -ج

 یو آهک یدگرگون -د

 ران قرار دارد؟یقله کرکس در کدام شهر ا-349

 سمنان -الف

 کاشان -ب

 تهران -ج

 نیقزو -د

 قله اشترانکوه در کدام استان کشور قراردارد؟-350

 لرستان -الف

 کردستان -ب

 جانیآذربا -ج

 النیگ -د

 رکوه در کدام استان کشور قرار دارد؟یقله ش-351

 همدان -الف

 المیا -ب

 زدی -ج

 رازیش -د

 د جدا شده است؟یشکل از خورش یم گازین به شکل توده عظیه زمیبراساس کدام نظر-352

 ه الپالسینظر -الف

 گ بنگیه بینظر -ب

 سکریه واینظر -ج

 وتونیه نینظر -د



 کند چه نام دارد؟ ین احاطه میکه خارج زم یقشر-353

 کره هوا) اتمسفر( -الف

 وسفر(یخ)کریکره  -ب

 وسفریب -ج

 دروسفر(یآب کره )ه -د

 ست؟یخ چیگر کره ینام د-354

 اتمسفر -الف

 وسفریکر -ب

 وسفریب -ج

 دروسفریه -د

 د؟یآ ید میوسفر چگونه پدیب-355

 ندیگو یکند م ین احاطه میکه خارج زم یبه قشر -الف

 پوشاند ین را میاز پوسته جامد زم یکه بخش یخچالی یه ایال -ب

 دیآ یبه وجود م ییایه اجساد جانوران دریا از تجزیب جنگلها یاز تخر -ج

 ن وجود دارد و توسط آب پر شده استیکه در پوسته زم ییها یفرو رفتگ -د

 د؟یآ ید میاتمسفر چگونه پد-356

 ندیگو یکند م یاحاطه من یکه خارج زم یبه قشر -الف

 پوشاند ین را میاز پوسته جامد زم یکه بخش یخچالی یه ایال -ب

 دیآ یبه وجود م ییایه اجساد جانوران دریا از تجزیب جنگلها یاز تخر -ج

 ن وجود دارد و توسط آب پر شده استیکه در پوسته زم ییها یفرو رفتگ -د

 د؟یآ ید میدروسفر چگونه پدیه-357

 ندیگو یکند م ین احاطه میکه خارج زم یربه قش -الف

 پوشاند ین را میاز پوسته جامد زم یکه بخش یخچالی یه ایال -ب

 دیآ یبه وجود م ییایه اجساد جانوران دریا از تجزیب جنگلها یاز تخر -ج

 ن وجود دارد و توسط آب پر شده استیکه در پوسته زم ییها یفرو رفتگ -د

 د؟یآ ید میوسفر چگونه پدیکر-358

 ندیگو یکند م ین احاطه میکه خارج زم یبه قشر -الف

 پوشاند ین را میاز پوسته جامد زم یکه بخش یخچالی یه ایال -ب

 دیآ یبه وجود م ییایه اجساد جانوران دریا از تجزیب جنگلها یاز تخر -ج

 ن وجود دارد و توسط آب پر شده استیکه در پوسته زم ییها یفرو رفتگ -د

 ست؟یر کره هوا چگینام د-359

 اتمسفر -الف

 وسفریکر -ب

 وسفریب -ج

 دروسفریه -د

 ست؟یگر کره آب چینام د-360

 اتمسفر -الف

 وسفریکر -ب

 وسفریب -ج

 دروسفریه -د



 چند بخش است؟ ین دارایشعاع زم-361

 بخش 2 -الف

 بخش 4 -ب

 بخش 3 -ج

 بخش5 -د

 شوند؟ یم مین به چند دسته تقسیکره زم یسنگها-362

 هیه الیا الی ی، دگرگونین، رسوبیآذر یسنگها -الف

 یدگرگون -ب

 ی، دگرگونیرسوب -ج

 هیه الیال -د

 نه است؟یف مربوط به کدام گزین تعریا-363

 ند.یآ یمثل آب و باد بوجود م یر عواملیدارند و تحت تأث یمنشاء خارج

 نیآذر یسنگها -الف

 هیه الیال -ب

 یرسوب -ج

 یدگرگون -د

 نه است؟یمربوط به کدام گز فین تعریا-364

 دیآ ین شدن مجدد مواد محلول به دست میاز انحالل و ته نش

 نیآذر یسنگها -الف

 هیه الیال -ب

 ییایمیش یرسوب -ج

 یدگرگون -د

 نه است؟یف مربوط به کدام گزین تعریا-365

 ندیآ یبه وجود م یآهک یایوستن بقایموجودات  و به هم پ یاتیح یتهایجه فعالیدر نت

 نیآذر یسنگها -الف

 هیه الیال -ب

 یآل یرسوب -ج

 یدگرگون -د

 نه است؟یف مربوط به کدام گزین تعریا-366

 دیآ یدر اثر حرکت آبها و رودها به وجود م

 نیآذر یسنگها -الف

 هیه الیال -ب

 یبیبا منشآ تخر یرسوب -ج

 یدگرگون -د

 رد؟م کیتوان تقس یران را به چند دسته میا یها یناهموار-367

 یو مرکز یشمال یدسته کوهها 2 -الف

 یشمال یدسته کوهها 1 -ب

 یوشرق یو مرکز یشمال یدسته کوهها 3 -ج

 یشرق یزاگرس، کوهها ی، کوههایمرکز ی، کوههایشمال یدسته کوهها 4 -د

 ند؟یآ یخ چگونه بوجود میکوه -368



 شناور مانده است ایآب در یخچال جدا شده و رویا کناره یکه از انتها  یخیتوده  -الف

 است یاز مواد معدن یعیه تجمیال -ب

 درست شده است یآب آمدن مواد معدن یاز رو -ج

 دیآ یبوجود م یاز تجمع مواد آهک -د

 نه است؟یر مربوط به کدام گزیف زیتعر-369

 ساخته شده است یکه به منظور اهداف خاص ییغارها

 یعیغار طب -الف

 یغار آتشفشان -ب

 یغارمصنوع -ج

 یغار باد -د

 د باشد؟یقطر ساک غار نورد چقدر با-370

 سانت باشد 80و 40ش از ید بینبا -الف

 سانت باشد 100تا50ن یب -ب

 سانت باشد 20کمتر از  -ج

 سانت باشد100شتر از یب -د

 شود؟ یم میبه چند دسته تقس یغار نورد یبرا ییچراغ روشنا-371

 یکیدسته فقط الکترون 1 -الف

 یلنیو است یبرق  دسته 2 -ب

 ، مختلطیلنی، استیدسته برق 3 -ج

 ی، مختلط، ذغالیلنی، استیدسته برق 4 -د

 ست؟یچ یلنیاست یچراغ ها یسوخت مصرف-372

 نیبنز -الف

 نفت -ب

 کربور خالص -ج

 برق -د

 شود؟ ین میتام یزیاز چه چ یبرق یچراغ ها یمنبع مصرف-373

 برق -الف

 خشک یها یباطر -ب

 نفت -ج

 ربور خالصک -د

 باشد؟ یکفش غار نورد چه م ین حالت برا یبهتر-374

 محکم  و مقاوم داشته باشد یره ایز -الف

 باشد یکفش معمول -ب

 بند نداشته باشد -ج

 ه شده باشدیمعروف ته یاز برند ها -د

 باشد؟ یر مینه زیکدام گز یقطر طناب غارنورد-375

 متر باشد یلیم15 شتر ازیمتر و ب یلیم 10د کمتر ازینبا -الف

 متر باشد یلیم12شتر از یمتر و ب یلیم 9د کمتر ازینبا -ب

 متر باشد یلیم15شتر از یمتر و ب یلیم 8د کمتر ازینبا -ج

 متر باشد یلیم15شتر از یمتر و ب یلیم 5د کمتر ازینبا -د



 است؟ ییهوا عمدتاً شامل چه گازها-376

 دکربنیاکس یتروژن، دیژن، نیاکس -الف

 تروژنیژن، نیساک -ب

 گر گازهایدکربن، آرگون و دیاکس یتروژن، دیژن، نیاکس -ج

 دکربنیاکس یژن، آرگون، دیاکس -د

 ؟باشند ینمران یا یر جزءعوامل موثر در آب و هوا یک از عوامل زیکدام -377

 ارتفاع -الف

 باران آور یبادها -ب

 ایبه در یکینزد -ج

 ییایطول جغراف -د

 باشد؟ یگراد م یمتر ارتفاع چند درجه سانت1000هر یش ارتفاع به ازایهش دما با افزازان متوسط کایم-378

 درجه8 -الف

 درجه 10 -ب

 درجه15 -ج

 درجه6 -د

 دهد؟ یل میاتمسفر را کدام گازتشک ین درصد گازهایشتریب-379

 تروژن(یازت )ن -الف

 ژنیاکس -ب

 د کربنیاکس ید -ج

 آرگون -د

 رد؟یگ یر کدام منطقه صورت مران دین بارش ایشتریب-380

 بندر ترکمن -الف

 یجان شرقیآذربا -ب

 البرز یرشته کوهها -ج

 یبندر انزل -د

 شوند؟ یم یبه نام .......طبقه بند یدهند در گروه یکه گل م یاهانیتمام گ-381

 نهان دانگان -الف

 باز دانگان -ب

 سرخس ها -ج

 خزه ها -د

 ادتر است؟یا زسرخسها از خزه ه یچرا رشد طوط-382

 شه هایل داشتن ریبه دل -الف

 ل داشتن ساقهیبه دل -ب

 ل داشتن آوندیبه دل -ج

 ل داشتن برگیبه دل -د

 شود؟ یستان و بلوچستان  میل آسا در فصل تابستان در منطقه سیس ین توده باران آور باعث بارندگیا-383

 یترانه ایتوده مد -الف

 ا مونسونی یتوده موسم -ب

 یسودانتوده  -ج

 یبریتوده سرد س -د



 ران را خود اختصاص داده است؟یاز مساحت ا یابان چه کسریوم بیب-384

 ک چهارمی -الف

 ک پنجمی -ب

 سه چهارم -ج

 دوسوم -د

 شود؟ یران محسوب میه ایکدام ناح یاهیگ یالله واژگون از گونه ها-385

 یمنطقه زاگراس -الف

 یو توران یرانیمنطقه ا -ب

 یرمنطقه خز -ج

 ج فارسیخل یکناره ها -د

 اه چه نام دارد؟یگ یکارخانه غذا ساز یاهان چوبیدر گ-386

 برگ -الف

 شهیر -ب

 ساقه -ج

 شاخه ها -د

 فه کدام اندام آن است؟یاه در خاک وظینگه داشتن گ-387

 شهیر -الف

 ساقه -ب

 آوند -ج

 شاخه -د

 جانواران مخصوص به خود باشد؟ اهان ویگ یشودکه دارا یگفته م ین کلمه به مناطقیا-388

 ستمیاکوس -الف

 میاکوتورس -ب

 ومیب -ج

 یاکولوژ -د

 است؟ یو استوار یدارینماد پا یرانیفرهنگ ا یمل یعیکدام اثر طب-389

 قله دماوند یعیاثر طب -الف

 قله تفتان یاثر مل -ب

 قله سبالن یاثر مل -ج

 قله دنا یاثر مل -د

 ن کدام است؟رایا ین پارک ملیتر یمیقد-390

 هیاچه اورومیدر یپارک مل -الف

 گلستان یپارک مل -ب

 ریکو یپارک مل -ج

 ریخج یپارک مل -د

 ن در کدام استان قرار دارد؟یخرس ینمک یگنبد ها یعیاثر طب-391

 یجان غربیآذربا -الف

 کردستان -ب

 هرمزگان -ج

 ستان و بلوچستانیس -د



 ن تهران قرار دارد؟ر در استایز یمل یک از پارکهایکدام -392

 توران یپارک مل -الف

 ریکو یپارک مل -ب

 ریخج یپارک مل -ج

 گلستان یپارک مل -د

 اهان است؟یف ساقه در گیر از وظایز ینه هایک از گزیکدام -393

 نگه داشتن شاخه ها و برگ -الف

 اه در خاکینگه داشتن گ -ب

 اهیگ یجذب آب برا -ج

 اهیگ یبرا ییره مواد غذایذخ -د

 ران است؟یه ایکدام ناح یاهیمنحصر به فرد گ یسوسن چلچراغ از گونه ها-394

 منطقه زاگرس -الف

 یران و تورانیمنطقه ا -ب

 یمنطقه خزر -ج

 ج فارسیخل یکناره ها -د

 کدام منطقه است؟ یانحصار یاهیگ یاه مهر خوش از گونه هایگ-395

 منطقه زاگرس -الف

 یران و تورانیمنطقه ا -ب

 یه خزرمنطق -ج

 عمان یایج فارس و دریخل یکناره ها -د

 شه و گل هستند؟یاهان فاقد ساقه ،برگ ،ریکدام گروه از گ-396

 باز دانه گان -الف

 نهادن دانه گان -ب

 خزه ها -ج

 سرخس ها -د

 شود؟ یل میشتر از خزه ها و گلسنگ ها تشکیجهان ب یوم هایک از بیاهان کدام یگ-397

 توندرا -الف

 گایتا -ب

 زیبرگ ر یجنگلها- -ج

 علفزار -د

 خشکه داران در کدام استان قرار دارد؟ یمل یعیاثر طب-398

 سمنان -الف

 مازندران -ب

 کردستان -ج

 المیا -د

 ر در کدام استانها قرار دارد ؟یکو یپارک مل-399

 سمنان-تهران  -الف

 اصفهان-سمنان  -ب

 تهران-مازندران  -ج

 خراسان-تهران -د



 ران قرار دارد؟یا یمل یک از پارک هایقصر بهرام در کدام  یانسرا کارو-400

 توران یپارک مل -الف

 ریکو یپارک مل -ب

 ریخج یپارک مل -ج

 گلستان یپارک مل -د

 ند؟یگو یدهند چه م یرا انتقال م ییاهان آب و مواد غذایکه در گ ییاکانالهایبه لوله ها -401

 ساقه -الف

 شهیر -ب

 آوند -ج

 لیفکلرو -د

 ران است؟یا یمل یعیکدام اثر طب یهایژگیاز و یگوگرد یجشمه ها-402

 قله سبالن یمل یعیاثر طب -الف

 نیخرس ینمک یگنبدها یمل یعیاثر طب -ب

 قله تفتان یمل یعیاثر طب -ج

 قله دماوند یمل یعیاثر طب -د

 است؟ران قابل مشاهده یدر کدام بخش ا یمه گرمسریون یریگرمس یوم جنگلهایب-403

 خزر یایسواحل در -الف

 ج فارسیعمان و خل یایسواحل در -ب

 ریدشت کو -ج

 ه زاگرسیبلوط ناح یجنگلها -د

 برگ معروف است؟ یا سوزنیشکل  یمخروط یوم جهان به جنگلهایکدام ب-404

 وم علفزاریب -الف

 ابانیوم بیب -ب

 گایوم تایب -ج

 وم تونداریب -د

 معروفند؟ یارانب یبه جنگلها یکدام جنگلها-405

 یمه گرمسریو ن یریگرمس یجنگلها -الف

 گایبرگ تا یسوزن یجنگلها -ب

 یانیم یپهن برگ عرضها یجنگلها -ج

 مناطق علفزار یجنگلها -د

 وزند؟ یران میوم ایستان درکدام بیست روزه سیصدوب یبادها-406

 یریمه گرمسین یوم جنگلهایب -الف

 ابانیوم بیب -ب

 وم علفزاریب -ج

 وم تونداریب -د

 یگونه ها یخزر را به خود اختصاص داده است که دارا یایدر یستمهاین اکوسیاز مهمتر یکیکدام تاالب -407

 فراوان است؟ یاهیگ یو پوششها یمختلف جانور

 گل یقور -الف

 یانزل -ب

 شادگان -ج



 یگاوخون -د

 ست؟یچ یم محلیاقل-408

 دیآ ید میپد یاره ایش سو گرد یبزرگ جو یستمهایکه از س یمیاقل -الف

 ردیگ ین شکل میر عوارض سطح زمیکه تحت تآث یمیاقل -ب

 ن استیپوشش سطح زم یجه ناهمگونیم متوسط است که نتیاز اقل ییجز -ج

 ردیگ ین شکل میف سطح زمیق و ظریدق یکیزیط فیم است که تحت شراین واحد اقلیکوچکتر -د

 ست؟یم  چیبزرگ اقل-409

 دیآ ید میپد یاره ایو گردش س یبزرگ جو یستمهایز سکه ا یمیاقل -الف

 ردیگ ین شکل میر عوارض سطح زمیکه تحت تآث یمیاقل -ب

 ن استیپوشش سطح زم یجه ناهمگونیم متوسط است که نتیاز اقل ییجز -ج

 ردیگ ین شکل میف سطح زمیق و ظریدق یکیزیط فیم است که تحت شراین واحد اقلیکوچکتر -د

 ست؟یط چم متوسیاقل-410

 دیآ ید میپد یاره ایو گردش س یبزرگ جو یستمهایکه از س یمیاقل -الف

 ردیگ ین شکل میر عوارض سطح زمیکه تحت تآث یمیاقل -ب

 ن استیپوشش سطح زم یجه ناهمگونیم متوسط است که نتیاز اقل ییجز -ج

 ردیگ یم ن شکلیف سطح زمیق و ظریدق یکیزیط فیم است که تحت شراین واحد اقلیکوچکتر -د

 ست؟یم  چیز اقلیر--411

 دیآ ید میپد یاره ایو گردش س یبزرگ جو یستمهایکه از س یمیاقل -الف

 ردیگ ین شکل میر عوارض سطح زمیکه تحت تآث یمیاقل -ب

 ن استیپوشش سطح زم یجه ناهمگونیم متوسط است که نتیاز اقل ییجز -ج

 ردیگ ین شکل میف سطح زمیق و ظریدق یکیزیط فیم است که تحت شراین واحد اقلیکوچکتر -د

 ست؟یتروپسفر چ-412

 افتد یدر آن اتفاق م ییه اتمسفر است که تمام اتفاقات آب و هواین الیتر یاصل -الف

 گردد یل میکه ازن درآن تشک یه ایال -ب

 ه جو استین الیباالتر -ج

 شود یون میل به یجو است که در اثر گرما تبد یه خارجیال -د

 ست؟یاتوسفر چاستر-413

 افتد یدر آن اتفاق م ییه اتمسفر است که تمام اتفاقات آب و هواین الیتر یاصل -الف

 گردد یل میکه ازن درآن تشک یه ایال -ب

 ه جو استین الیباالتر -ج

 شود یون میل به یجو است که در اثر گرما تبد یه خارجیال -د

 ست؟یونوسفر چی-414

 افتد یدر آن اتفاق م ییت که تمام اتفاقات آب و هواه اتمسفر اسین الیتر یاصل -الف

 گردد یل میکه ازن درآن تشک یه ایال -ب

 ه جو استین الیباالتر -ج

 شود یون میل به یجو است که در اثر گرما تبد یه خارجیال -د

 افتد؟ یه اتفاق میدر کدام ال یو بارندگ ییتمام اتفاقات آب و هوا-415

 تروپوسفر -الف

 توسفراسترا -ب

 مزوسفر -ج



 ترموسفر -د

 شود؟ یل میه ازن تشکیدر کدام ال-416

 تروپوسفر -الف

 استراتوسفر -ب

 مزوسفر -ج

 ترموسفر -د

 ه جو کدام است؟ین الیباالتر-417

 تروپوسفر -الف

 استراتوسفر -ب

 مزوسفر -ج

 ترموسفر -د

 شوند؟ یل میون تبدیه براثر گرما ذرات به یدر کدام ال-418

 وپوسفرتر -الف

 استراتوسفر -ب

 ونوسفری -ج

 ترموسفر -د

 تروپوسفر قرار دارد؟ یه بر رویکدام ال-419

 تروپوسفر -الف

 استراتوسفر -ب

 مزوسفر -ج

 ترموسفر -د

 ست؟یران چیدر ا  یعامل بارندگ-420

 یشرق یبادها -الف

 یغرب یبادها -ب

 ییایطول جغراف -ج

 ییایعرض جغراف -د

 است؟ یابانیم بیاقل  یگژیکدام مورد از و-421

 ر استیفق یاهیمتر است از نطر پوشش گیلیم 50متوسط بارش آن کمتر از -الف

 دوره گرما کم و کوتاه است -ب

 دارد و پرباران است یغن یاهیپوشش گ -ج

 اد داردیز ید کم بارندگیتابش خورش -د

 است؟ یابانیمه بیم  نیاقل  یژگیکدام مورد از و-422

 ر استیفق یاهیمتر است از نظر پوشش گیلیم 50ش آن کمتر ازمتوسط بار -الف

 دارد و پرباران است یغن یاهیدوره گرما کم و کوتاه است پوشش گ -ب

 شتر و دوره گرما کوتاهتر استیمقدار بارش ب -ج

 دارد یادیز یادتر و بارندگیدزیتابش خورش -د

 است؟ یم  خزریاقل  یژگیکدام مورد از و-423

 ر استیفق یاهیمتر است از نظر پوشش گیلیم 50ارش آن کمتر ازمتوسط ب -الف

 دارد و پرباران است یغن یاهیدوره گرما کم و کوتاه است پوشش گ -ب

 شتر و دوره گرما کوتاهتر استیمقدار بارش ب -ج



 اد در همه فصول، اختالف کم درجه حرارت در طول شبانه روزیار زیبس یاد، بارندگیرطوبت ز -د

 شود؟ یران میاز کدام قسمت وارد ا یسودان یهوا توده-424

 یاز شمال و شمال غرب -الف

 یاز جنوب غرب -ب

 یاز جنوب شرق -ج

 یاز شمال و شمال شرق -د

 است؟ ییگر کدام توده هوایجهنم کوچک نام د-425

 یسودان یتوده هوا -الف

 ا مونسونی یموسم یتوده هوا -ب

 یبریسرد س یتوده هوا -ج

 گرم عربستان یتوده هوا -د

 ل باد تورانه کجاست؟یمحل تشک-426

 ج بنگالیانوس هند و خلیاق یبر رو -الف

 یارتفاعات البرز شرق یجنوب یدامنه ها یبررو -ب

 خزر یایحوضچه در یبررو -ج

 ستان و بلوچستانیدر استان س -د

 ا مونسون کجاست؟ی یموسم یل توده هوایمحل تشک-427

 ج بنگالیو خلانوس هند یاق یبر رو -الف

 یارتفاعات البرز شرق یجنوب یدامنه ها یبررو -ب

 خزر یایحوضچه در یبررو -ج

 ستان و بلوچستانیدر استان س -د

 ل کجاست؟یمنج یل بادهایمحل تشک-428

 ج بنگالیانوس هند و خلیاق یبر رو -الف

 یارتفاعات البرز شرق یجنوب یدامنه ها یبررو -ب

 خزر یایحوضچه در یبررو -ج

 ستان و بلوچستانیدر استان س -د

 ران است؟یستم شاخص ایان مختص کدام اکوسیره گندمیاهان تیچ و گیخاردار، ق یمانند گز، گونها یاهانیگ-429

 یکوهستان -الف

 یجنگل -ب

 یریو کو یابانیب -ج

 یآب -د

 م کرده بود؟یاهان را به سه دسته )علف، درختچه، درخت( تقسیلسوف گیکدام ف-430

 ارسطو -الف

 افالطون -ب

 سقراط -ج

 بقراط -د

 اهان است؟یکدام دسته از گ یها یژگینداشتن آوند جزو و-431

 سرخس ها -الف

 خزه ها -ب

 گلها -ج



 گون ها -د

 اهان هستند؟یشه و ساقه و برگ دارند جزو کدام دسته از گیکه ر یاهانیگ-432

 سرخس ها -الف

 خزه ها -ب

 گلها -ج

 گون ها -د

 ادتر است؟یسرخس ها از خزه ها ز یشد طوطچرا ر-433

 شه هایل داشتن ریبه دل -الف

 ل داشتن ساقهیبه دل -ب

 ل داشتن آوندیبه دل -ج

 ل داشتن برگیبه دل -د

 از مساحت جهان را خود اختصاص داده است؟ یابان چه کسریوم بیب-434

 ک چهارمی -الف

 ک پنجمی -ب

 سه چهارم -ج

 دوسوم -د

 شتر است؟یران بیدر کدام بخش از ا یاهیتنوع پوشش گ-435

 یمنطقه زاگرس -الف

 یران و تورانیمنطقه ا -ب

 یمنطقه خزر -ج

 ج فارسیخل یکناره ها -د

 اهان هستند؟ین درختان جهان جزو کدام دسته از گیتر یمیقد-436

 سرخس ها -الف

 بازدانگان -ب

 نهان دانگان -ج

 خزه ها -د

 شود؟ یران محسوب میه ایکدام ناح یاهیگ یالله واژگون از گونه ها-437

 یمنطقه زاگراس -الف

 یو توران یرانیمنطقه ا -ب

 یمنطقه خزر -ج

 ج فارسیخل یکناره ها -د

 ند؟یگو یرنگ پشت برگ سرخس چه م یقهوه ا یبه لکه ها-438

 تخمدان -الف

 زومیر -ب

 هیگن -ج

 لیکلروف -د

 نام دارد؟اه چه یگ یکارخانه غذا ساز یاهان چوبیدر گ-439

 برگ -الف

 شهیر -ب

 ساقه -ج



 شاخه ها -د

 دهد؟ یل میران را تشکیا یشیک از مناطق رویکدام  یاهیپراکنده بلوط پوشش گ یچنگلها-440

 منطقه زاگرس -الف

 یران و تورانیمنطقه ا -ب

 یمنطقه خزر -ج

 ج فارسیکناره خل -د

 فه کدام اندام آن است؟یاه در خاک وظینگه داشتن گ-441

 شهیر -لفا

 ساقه -ب

 آوند -ج

 شاخه -د

 شوند؟ یاد میز یله ایخزه ها به چه وس-442

 هاگ -الف

 یگرده افشان -ب

 یقلمه زن -ج

 یهاگ و قلمه زن -د

 شوند؟ یافت میشتر در کدام منطقه یسرخس ها ب-443

 یمناظق خزر -الف

 ییپرباران استوا یجنگلها -ب

 یکوهستان ینواح -ج

 یابانیب ینواح -د

 هاگدان در کجا قرار دارد؟-444

 شهیر -الف

 ساقه -ب

 برگ -ج

 نهیگ -د

 ن بازدانگان است؟یک جزو مهمتریکدام-445

 کاج -الف

 صنوبر -ب

 سرخس -ج

 خزه -د

 ن کدامند؟یزم یاهان رویگ ین گونه هایفراوانتر-446

 بازدانگان -الف

 نهاندانگان -ب

 سرخسها -ج

 گلسنگها -د

 ز دارند؟ین یرشد قطر یرشد طولک عالوه بر یکدام-447

 یاهان چوبیگ -الف

 یاهان علفیگ -ب

 خزه ها -ج



 سرخس ها -د

 ندیگو یشود که به آنها ...... م یده مید یمتحدالمرکز یاه ، حلقه هایبا برش ساقه گ یاهان چوبیدرگ-448

 آوند -الف

 هاگ -ب

 هیگن -ج

 رشد ساالنه یحلقه ها -د

 ران است؟یکدام بخش ا یانحصار یاز گونه ها یلگید پلت ولیسف یلیو انجبلند ماز یاهیگ یگونه ها-449

 منطقه زاگرس -الف

 یران و تورانیمنطقه ا -ب

 یمنطقه خزر -ج

 ج فارسیخل یکناره ها -د

 اه مخصوص کدام منطقه است؟یسو سن چلچراغ گ-450

 منطقه زاگرس -الف

 یران و تورانیمنطقه ا -ب

 یمنطقه خزر -ج

 ج فارسیخل یکناره ها -د

 ده است؟یگرد یجزو کدام مناطق دسته بند یو توران یرانیمنطقه ا-451

 مناطق خشک -الف

 یمناطق خزر -ب

 یمناطق زاگرس -ج

 یمناطق کوهستان -د

 کدام منظقه است؟ یاه مهرخوش  گونه انحصاریگ-452

 عمان یایج فارس و دریکرانه خل -الف

 یمنطقه زاگرس -ب

 یمنطقه خزر -ج

 یو توران یرانیه امنطق -د

 شوند؟ یده میشتر دیران در کدام مناطق بیک ایاهان اندمیگ-453

 عمان یایج فارس و دریکرانه خل -الف

 یمنطقه زاگرس -ب

 یمنطقه خزر -ج

 یو توران یرانیمنطقه ا -د

 افت؟یتوان  یران را در توابع کدام استان میترکمن ا ین اسبهایامروزه خالصتر-454

 گلستان -الف

 مازندران -ب

 فارس -ج

 همدان -د

 شود؟ یاستفاده م یچه کار یخزر برا یامروزه از اسبچه -455

 آموزش کودکان -الف

 حمل ارابه -ب

 رکیس -ج



 چوگان -د

 شوند؟ ینممحسوب  ینه ها جزء رشته اسکیک از گزیکدام -456

 اتلونیاستقامت ب -ن یآلپا -الف

 یصحرانورد یاسک -چ یمارپ -ب

 لین هدا -باله  -ج

 درساژ -د

 ست؟یر چینام رشته ز-457

ک یدر  یقیبا و جالب را با ترنم موسیک حرکت زیا یک عمل یباز  یآزاد است که در آن هر اسک یمسابقه در اسک ینوع  "

 "دهد. یم انجام میب مالیش

 نیآلپا -الف

 لیدان ه -ب

 باله -ج

 اسنوبرد -د

 یانجام م ییصحرا یلومتر اسکیک 20قه دهندگان متجاوز از است که در آن مساب یاسک یمسابقه قهرمان-458

که در آنجا قرار داده شده  ییشوند، سپس با اسلحه به طرف هدفها ین متوقف میک نقطه معیدهند و در 

 کنند. یم یریاست نشانه گ

 اتلونیاستقامت ب -الف

 یصحرانورد -ب

 اسنوبرد -ج

 نیآلپا -د

 از را دارد؟ین امتیاست که باالتر یباز یبرنده، اسک همراه با پرش است و یکدام اسک-459

 با پرش ییصحرا یاسک -الف

 یصحرانورد یاسک -ب

 یپرش با اسک -ج

 نیآلپا -د

 ؟باشد ینم یکوهنورد یزات عمومینه از تجهیکدام گز-460

 باتون -الف

 کفش -ب

 یشانیچراغ پ -ج

 یکتر -د

 شناخته شده است؟درجهان در کدام کشور  ین آثار اسکیتر یمیقد-461

 سیسوئ -الف

 سوئد -ب

 فالند -ج

 نروژ -د

 از زبان کدام کشور گرفته شده است؟ یکلمه اسک-462

 سوئد -الف

 سییسو -ب

 نروژ -ج

 سلندیا -د



 دهد؟ ی.......... را م ید که معنیآ یمsciclth یسلندیاز کلمه ا یکلمه اسک-463

 خیکفش  -الف

 کفش برف -ب

 کفش چوب -ج

 یککفش اس -د

 ن بار.......شروع شد؟ینخست یک ورزش برایبه عنوان  یاسک-464

 فنالند -الف

 نروژ -ب

 سوئد -ج

 سیسوئ -د

 شود؟ یاستفاده م یچه کار یاسب کوارتر برا-465

 آموزش کودکان -الف

 و درشکه یدن گاریکش -ب

 رکیس -ج

 مسابقات وسترن -د

 شود چه نام دارد؟ یاستفاده م یدن درشکه و گاریکش ین نژاد اسب که برایبزرگتر-466

 نیآندالوز -الف

 نیزیفر -ب

 نتیپ -ج

 ریشا -د

 شود؟ یش  استفاده میرک و نمایاستفاده درس یکدام نژاد اسب برا-467

 نیآندالوز -الف

 نیزیفر -ب

 نتیپ -ج

 ریشا -د

 اه معروف است؟ید سیکدام اسب به مروار-468

 نیزیفر -الف

 نتیپ -ب

 ریشا -ج

 آپالوسا -د

 باشد؟ یصادرات کدام نژاد اسب ممنوع م-469

 اسب کرد -الف

 اسب ترکمن -ب

 اسب عرب -ج

 اسبچه خزر -د

 ست؟یر چینام رشته ز-470

 یازاتیپرچم امت ین چوبهایگزاگ از بید و از نظر سرعت و عبور به صورت زیآ ین مییباز از ارتفاعات کوه به سمت پا یاسک

 کند یکسب م

 نیآلپا -الف

 هبال -ب



 التونیاستقامت ب -ج

 ا شوسیسرعت  -د

 ست؟یر چینام رشته ز-471

 گزاگ عبور کندیا زیچ یپرچم با حرکت مارپ ین چوبهاید از بیباز با یشود و اسک یب دار اجرا میدر دامنه ش

 باله -الف

 التونیاستقامت ب -ب

 ا شوسیسرعت  -ج

 چ کوچکیا مارپیچ یمارپ -د

 ست؟یر چینام رشته ز-472

 از را بدست آوردین امتیشتریاست که ب یکه همراه با پرش است برنده کس ین اسکیدر ا

 با پرش ییصحرا یاسک -الف

 یپرش با اسک -ب

 آزاد یاسک -ج

 یصحرانورد یاسک -د

 شود؟ یانجام م یو هم به صورت جمع یهم به صورت فرد ین ورزش آبیا-473

 یق بادبانیقا -الف

 نگیرفت -ب

 یغواص -ج

 آب یرو یاسک -د

 ر است؟یز یک از ورزش هایر مجموعه کدامیز یوارنوردید-474

 یسنگ نورد -الف

 یکوه نورد -ب

 یغارنورد -ج

 یخ نوردی -د

 دارد؟ یخیتار یر جنبه یز یک از ورزش هایکدام -475

 یسنگ نورد -الف

 یکوهنورد -ب

 یغار نورد -ج

 یر نوردیکو -د

 ارد؟ه انسان دیشب یدیه دیکدام نوع لنز زاو-476

 تله فوتو -الف

 ینرمال معمول -ب

 د انگلیوا -ج

 زوم -د

کاربرد دارند و امکان  یوانات وحشیو ح یعیاز فواصل دور مثل مناظر طب یعکس بردار یکدام لنزها برا-477

 را ندارد؟ک یاز فواصل نزد یعکس بردار

 تله فوتو -الف

 ینرمال معمول -ب

 د انگلیوا -ج

 زوم -د



 داد؟ یرا در عکس جا یشتریب یتوان فضا یکدام لنز م با استفاده از-478

 تله فوتو -الف

 ینرمال معمول -ب

 د انگلیوا -ج

 زوم -د

 کنند؟ یک از لنزها استفاده میاز چشم اندازها معموال از کدام  یعکاس یبرا-479

 دیلنزوا -الف

 لنز تله فتو -ب

 لنز ماکرو -ج

 یلنز چشم ماه -د

 ست؟یتال چیجید ین هایبا دورب یدر عکاسup-closeهدف از کلوز اپ-480

 کاهش حداقل فاصله فوکوس -الف

 پوست یپوشاندن لکه ها -ب

 کاهش انعکاس -ج

 ک کردن آسمانیتار -د

 دارد؟ یتال چه کاربردیجید ینهایدوربuvمحافظ -481

 کاهش انعکاسها -الف

 گرم کردن رنگها -ب

 نیمحافظت از لنز دورب -ج

 پوست یهاپوشاندن لکه  -د

 باشد؟ یر مینه زیدهندکدام گز یها که نور را از خود عبور م یاز عدس یمجموعه ا یاستوانه حاو-482

 نورسنج -الف

 کنتور -ب

 لنز -ج

 لتریف -د

 کنند؟ یک از لنزها استفاده میاز چشم اندازها معموال از کدام  یعکاس یبرا-483

 دیلنزوا -الف

 لنز تله فتو -ب

 لنز ماکرو -ج

 یلنز چشم ماه -د

 ست؟یتال چیجید ینهایدر دوربsoft tiffenهدف از -484

 یحداقل فاصله فوکوس -الف

 پوست یف رنگیبهبود ط -ب

 پوست یپوشاندن لکه ها -ج

 کاهش انعکاسها -د

 نه و منشور هستند چه نام دارد؟ییکه فاقد آ یین هایدورب-485

 کمپاکت -الف

 Range finder -ب

 قطع بزرگ -ج

 ع کوچکقط -د



 باشد؟ ین میف مربوط به کدام قسمت دوربین تعریا-486

 "کند یت مین هدایها است که نور را از خود عبور داده و به دورب یاز عدس  یمجموعه ا یحاو یاستوانه ا "

 ابیمنظره  -الف

 اتاقک -ب

 لنز -ج

 کنتور -د

 دارد؟ یبستگ یزیت هر عکس به چه چیفیک-487

 ابیمنظره  -الف

 قکاتا -ب

 لنز -ج

 کنتور -د

 شود؟  یاستفاده م یچه منظور یبرا یرویزه  دایلتر پوالریف-488

 نیمحافظت از لنزدورب -الف

 ک کردن آسمانیکاهش انعکاس ها و تار -ب

 بهبود دهنده رنگها -ج

 کردن رنگ قرمز یقو -د

 شود؟ یتفاده ماس یلتریاز چه ف یو قهوه ا ینارنج یترکردن رنگ قرمز  در رنگهایقو یبرا-489

 Tiffen enhancing -الف

 Tiffen hot mirror -ب

 Tiffen soft -ج

 زهیپوالر -د

 شود؟ یاستفاده م یلتریرنگها  از چه ف یبهبود مشکل بازساز یبرا-490

 Tiffen enhancing -الف

 Tiffen hot mirror -ب

 Tiffen soft -ج

 زهیپوالر -د

 کردند؟ یه صورت کار مه به چیاول یلمبرداریف ین هایدورب-491

 ره شودیالزم در فنر ذخ یچرخاندند تا انرژ ین بار میضامن کوک را چند -الف

 کردند یله برق کار میبوس -ب

 کردند یکار م یله باطریبوس -ج

 کند یله شارژر کار میبوس -د

 باشد؟ ین میف مربوط به کدام قسمت دوربین تعریا-492

 ندیند سوژه را از داخل آن ببتوا یلمبردار میاست که ف یچه ایدر

 لتریف -الف

 شاتر -ب

 یزور چشمیو -ج

 کنتور -د

 باشد؟ ین میف مربوط به کدام قسمت دوربین تعریا-493

 شود یمختلف استفاده م یدر بخشها یکیو تار یزان روشنیم میلم و تنظیخوش رنگ تر شدن ف یکه از آن برا یله ایوس

 لتریف -الف



 شاتر -ب

 زوریو -ج

 نتورک -د

 باشد؟ ین میف مربوط به کدام قسمت دوربین تعریا-494

 دیلم برخورد نماینور از سوژه به ف یدهد مقدار یکه در مواقع الزم اجازه م یمسدود کننده ا

 لتریف -الف

 شاتر -ب

 زوریو -ج

 کنتور -د

 باشد؟ ین میف مربوط به کدام قسمت دوربین تعریا-495

 دهد ینشان م لم خام رایمقدار مصرف شده از ف

 لتریف -الف

 شاتر -ب

 زوریو -ج

 کنتور -د

 باشد؟ ین میف مربوط به کدام قسمت دوربین تعریا-496

 کند یم یریزان نور در صحنه را اندازه گیکه شدت و م یکیالکترون یله ایوس

 لتریف -الف

 لنز -ب

 نورسنج -ج

 کنتور -د

 باشد؟ ین میف مربوط به کدام قسمت دوربین تعریا-497

 کندیم یریرسد را اندازه گ یلم میکه  به ف یو نور یکه از عدس یزان نوریم

 افراگمید -الف

 شاتر -ب

 زوریو -ج

 کنتور -د

 یان مانند: قارچها،جلبک ها، صدف ها، مرجان ها، مارهایآبز یتنوع باال یران دارایا یستم آبیکدام اکوس-498

 و... است؟ ییای، پستانداران درگویو م ی، الک پشت ها، کوسه ها، انواع ماهییایدر

 ج فارسیخل -الف

 عمان یایدر -ب

 خزر یایدر -ج

 یتاالب انزل -د

 ؟ستیران نیامناطق حفاظت شده  یطبقه بند ینه جزء چهار گروه اصلیکدام گز-499

 یپارک مل -الف

 ات وحشیپناهگاه ح -ب

 منطقه شکار ممنوع -ج

 یمل یعیاثر طب -د

 یاهیگ یشگاه هایرو یایاد هستند که باهدف حفظ و احیز یباارزش حفاظتع یبه نسبت وس یاراض-500

 نه است؟یف مربوط به کدام گزین تعریا "شوند.  یانتخاب م یجانور یستگاه هایوز



 یمل یپارک ها -الف

 یعیطب یاثر مل -ب

 ات وحشیپناهگاه ح -ج

 منطقه حفاظت شده -د

 شوند؟ یم یطبقه بند یصلبه چند گروه ا یمناطق حفاظت شده در سطح مل-501

 چهار -الف

 سه -ب

 شش -ج

 پنج -د

عت به یدرطب یوگردشگر ی، پژوهشیآموزش یت هایفعال یبرا یگانه محل مناسب4ک از مناطق یکدام -502

 ند؟یآ یشمارم

 یمل یپارک ها -الف

 یعیطب یاثر مل -ب

 ات وحشیپناهگاه ح -ج

 منطقه حفاظت شده -د

 ن چه نام دارد؟جها ین پارک ملیتر یقدم-503

 ریکو یپارک مل -الف

 گلستان یپاک مل -ب

 هیاچه ارومیدر یپارک مل -ج

 الر یپارک مل -د

 ستگاه گوزن مارال و شوکا کجاست؟یز-504

 ریکو یپارک مل -الف

 گلستان یپاک مل -ب

 هیاچه ارومیدر یپارک مل -ج

 الر یپارک مل -د

 است؟ ین کدام پارک ملرایجانوران در ا یعیستگاه طبین  زیباتریز-505

 ریکو یپارک مل -الف

 گلستان یپاک مل -ب

 هیاچه ارومیدر یپارک مل -ج

 الر یپارک مل -د

 د؟یالر تهران را نام ببر یت پارک ملیل اهمیاز دال یکی-506

 ستگاه گوزن شوکایز -الف

 ستگاه گوزن مارالیز -ب

 خال قرمز یستگاه ماهیز -ج

 ییایوزپلنگ آسیستگاه یز -د

 ست؟یالر تهران چ یپارک مل یاهیپوشش گ-507

 علفزار -الف

 استپ -ب

 درختان کاج -ج

 درختان بلوط -د



 ر است؟ینه زیف مربوط به کدام گزین تعریا-508

 ر گرمساریو کو یر مرکزیگ، کویر ریاچه نمک ، کوین دریاست ب یره ایشبه جز

 ریکو یپارک مل -الف

 گلستان یپاک مل -ب

 هیاروماچه یدر یپارک مل -ج

 الر یپارک مل -د

 کدام است؟ وجود ندارددام درآن  یو پروانه چرا ی، معدنیران که سکونتگاه انسانیا یتنها پارک مل-509

 ریکو یپارک مل -الف

 گلستان یپاک مل -ب

 هیاچه ارومیدر یپارک مل -ج

 الر یپارک مل -د

 قرار دارد؟ یبهرام در کدام پارک مل یکاروانسرا-510

 ریکو یک ملپار -الف

 گلستان یپاک مل -ب

 هیاچه ارومیدر یپارک مل -ج

 الر یپارک مل -د

 ر است؟ینه زیر کدام گزیخج یمهم پارک مل یها یژگیاز و یکی-511

 ستگاه گوزن شوکایز -الف

 ستگاه گوزن مارالیز -ب

 خال قرمز یستگاه ماهیز -ج

 ار باالیبس یستیتنوع ز -د

 دام استان قرار دارد؟خشکه داران در ک یعیاثر طب-512

 سمنان -الف

 تهران -ب

 یمرکز -ج

 مازندران -د

 ر است؟ینه زیخشکه داران کدام گز یعیمهم اثر طب یها یژگیاز و یکی-513

 ستگاه گوزن شوکایز -الف

 ستگاه گوزن مارالیز -ب

 پرندگان مناسب است یو جوجه آور یالنه ساز یبرا -ج

 خال قرمز یستگاه ماهیز -د

 ر است؟ینه زیدهلران کدام گز یمل یعیمهم اثر طب یها یژگیاز و یکی-514

 ستگاه گوزن شوکایز -الف

 ابیکم یعیطب یده هایو داشتن پد ین شناسیزم یها یژگیو -ب

 پرندگان مناسب است یو جوجه آور یالنه ساز یبرا -ج

 خال قرمز یستگاه ماهیز -د

 دهلران در کدام استان قرار دارد؟ یعیاثر طب-515

 سمنان -الف

 تهران -ب

 المیا -ج



 مازندران -د

 غار رود افشان در کدام استان قرار دارد؟ یعیاثر طب-516

 سمنان -الف

 تهران -ب

 یمرکز -ج

 مازندران -د

 جاشک در کدام استان قرار دارد؟ یگنبد نمک یعیاثر طب-517

 اصفهان -الف

 تهران -ب

 یمرکز -ج

 بوشهر -د

 در کدام استان قرار دارد؟ل یسرو هرزو یعیاثر طب-518

 بوشهر -الف

 النیگ -ب

 یمرکز -ج

 مازندران -د

 الله واژگون در کدام استان قرار دارد؟ یمل یعیاثر طب-519

 یاریچهارمحال و بخت -الف

 تهران -ب

 اصفهان -ج

 کرمانشاه -د

 ر است؟ینه زیغار رود افشان کدام گز یعیمهم اثر طب یها یژگیاز و یکی-520

 یو گل کلم یزه این ینده هاچکن -الف

 ابیکم یعیطب یده هایو داشتن پد ین شناسیزم یها یژگیو -ب

 پرندگان مناسب است یو جوجه آور یالنه ساز یبرا -ج

 خال قرمز یستگاه ماهیز -د

 ر است؟ینه زیجاشک  کدام گز یگنبد نمک یعیمهم اثر طب یها یژگیاز و یکی-521

 ستگاه گوزن شوکایز -الف

 ابیکم یعیطب یده هایو داشتن پد ین شناسیزم یها یژگیو -ب

 ین شناسیمحققان عالقه مند به زم یمحل مطالعه  برا -ج

 خال قرمز یستگاه ماهیز -د

 غار سهوالن در کدام استان قرار دارد؟ یعیاثر طب-522

 یجان غربیآذربا -الف

 اصفهان -ب

 یمرکز -ج

 مازندران -د

 کدام استان قرار دارد؟قلعه در  یغار قور یعیاثر طب-523

 خراسان -الف

 کرمانشاه -ب

 یمرکز -ج



 فارس -د

 ن در کدام استان قرار دارد؟یخرس ینمک یگنبدها یعیاثر طب-524

 بوشهر -الف

 هرمزگان -ب

 یمرکز -ج

 فارس -د

 ل در کدام استان قرار دارد؟یات وحش لوندویپناهگاه ح-525

 گلستان -الف

 النیگ -ب

 یمرکز -ج

 انمازندر -د

 ات وحش دشت ناز در کدام استان قرار دارد؟یپناهگاه ح-526

 بوشهر -الف

 النیگ -ب

 فارس -ج

 مازندران -د

 ات وحش انگوران در کدام استان قرار دارد؟یپناهگاه ح-527

 اصفهان -الف

 النیگ -ب

 زنجان -ج

 خوزستان -د

 نه است؟یر مربوط به کدام گزیف زیتعر-528

 شده ییت هایه دچار ممنوعیرو یل شکار بیکه به دل یت جانوریجمع بارز یژگیبا و یستگاهیز

 یپارک مل -الف

 منظقه حفاظت شده -ب

 ات وحشیپناهگاه ح -ج

 شکار ممنوع -د

 م چند سال است؟یدوره ترم-529

 سال 5تا  2 -الف

 سال 5تا  3 -ب

 سال 3تا 1 -ج

 سال 4تا  2 -د

 نه است؟یر مربوط به کدام گزیف زیتعر-530

ر جانوران یتکث یط مناسب برایجاد محیآن و ا یعیطب یوضع زندگ یشگیکه به منظور حفظ هم یعیاز منابع طب یوده امحد

 ردیگ یمورد محافظت قرار م یعیط کامال طبیدر شرا

 یپارک مل -الف

 منظقه حفاظت شده -ب

 منطقه شکار ممنوع -ج

 ات وحشیپناهگاه ح -د

 است؟ نهیر مربوط به کدام گزیف زیتعر-531



با ارزش  یعیو طب یخیو تار ین از لحاظ علمیگزیر قابل جایر و غیاهان و جانوران کم نظینمونه از مجموعه گ یده ایپد

 باشد یباال م یحفاظت

 یپارک مل -الف

 منظقه حفاظت شده -ب

 ات وحشیپناهگاه ح -ج

 یمل یعیاثر طب -د

 نه است؟یر مربوط به کدام گزیف زیتعر-532

 برخوردارند یو مل یطیست محیت زیکه از اهم یاز جانوران وحش ییگونه ها یمونه بران یستگاه هایز

 یپارک مل -الف

 یو مل یعیاثر طب -ب

 منظقه حفاظت شده -ج

 ات وحشیپناهگاه ح -د

 ست؟یکنهاد مستقل چیکانون به عنوان  یفه اصلیوظ-533

 نظارت بر شکار -الف

 ستگاه جانورانیحفظ ز -ب

 ات قابل شکاروانیحفظ نسل ح -ج

 وانیاجازه شکار همه نوع ح -د

 باشد؟ یسم میک مورد اثرات مثبت اکوتویکدام-534

 یکسب ارز خارج -الف

 یعیط طبیب محیتخر -ب

 یآتش سوز -ج

 هیرو یساخت و ساز ب -د

 باشد؟ یسم میاکوتو یک مورد اثرات منفیکدام-535

 کسب درآمد -الف

 نه اشتغالیجاد زمیا -ب

 یوانات موذی، مگس و حتجمع پشه  -ج

 ج فرهنگیترو -د

 باشد؟ یسم میک از اثرات اکوتوریجزو کدام یطیست محیج فرهنگ زیترو-536

 یاثرات منف -الف

 اثرات مثبت -ب

 یاثرات خنث -ج

 ندارد یریتاث -د

 باشد؟ یسم میک از اثرات اکوتوریجزو کدام یگردشگر یل  به فضاهایو تبد یاراض یر کاربرییتغ-537

 یاثرات منف -الف

 اثرات مثبت -ب

 یاثرات خنث -ج

 ندارد یریتاث -د

 ر االنتشار الزم االجرا است؟یکث ید چه مدت پس از چاپ در روزنامه هایشکار و ص یعال یمصوبات شورا-538

 روز15 -الف

 روز20 -ب



 ک ماهی -ج

 سه ماه -د

 شود؟ یانتخاب م یت توسط چه کسیط زسیس سازمان محیرئ-539

 یر جهاد کشاورزیوز -الف

 س جمهوریرئ -ب

 یاسالم یمجلس شورا -ج

 ستیط زیمح یعال یشورا -د

 ست؟یاز معادن در مناطق حفاظت شده برعهده ک یصدور پروانه اکتشاف وبهره بردار-540

 س جمهوریرئ -الف

 س مجلسیرئ -ب

 ستیط زیحفاظت مح یعال یشورا -ج

 ستیط زیس حفاظت محیرئ -د

 است؟ یست برعهده چه کسیحفاظت ز یلعا یاست شورایر-541

 ستیط زیس سازمان محیرئ -الف

 س جمهوریمعاون اول رئ -ب

 س جمهوریرئ -ج

 ستیط زیمعاون سازمان مح -د

 باشد؟ یم یست بر عهده چه سازمانیط زیدر مح یاز هر گونه آلودگ یریو جلو گ یفه حفاظت و نگهداریوظ-542

 نگهبان یعال یشورا -الف

 ستیط زیاظت محسازمان حف -ب

 س جمهورییر -ج

 یجهاد کشاورز -د

ات وحش و منطقه حفاظت شده بر ی، پناهگاه حیمل یعی، آثار طب یتحت عنوان پارک مل ین مناطقییتع-543

 است؟ یعهده چه سازمان

 ستیط زیسازمان حفاظت مح -الف

 یعیمنابع طب -ب

 التیاداره ش -ج

 یانتظام یروین -د

 باشد؟ یم یبر عهده چه سازمان یجنگل دار یطرح ها یبرا یاد کشاورزر جهیکسب موافقت وز-544

 نگهبان یشورا -الف

 یعیمنابع طب -ب

 س جمهورییر -ج

 ستیط زیحفاظت مح یعال یشورا -د

در آن  یاکتشاف و بهره بردار یکه قرار است طرح ها یر معادن و فلزات در مورد مناطقیکسب موافقت وز-545

 باشد؟ یم یسازمان رد بر عهده چهیصورت گ

 ندگان مجلسینما -الف

 س مجلسییر -ب

 ستیط زیحفاظت مح یعال یشورا -ج

 س جمهورییر -د

 یگانه منوط به موافقت چه سازمان 4از مناطق  یاز مواد معدن یصدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره بردار-546



 باشد؟ یم

 ستیط زیحفاظت مح یعال یشورا -الف

 یانتظام یروین -ب

 یاسالم یمجلس شورا -ج

 یجهاد کشاورز -د

 هستند؟ یت و نظارت چه سازمانیریسبز و بوستان ها تحت مد یسبز شهرها و فضا یها یکمربند-547

 ها یسبز شهردار یسازمان پارکها و فضا -الف

 ستیط زیسازمان حفاظت مح -ب

 یزداریسازمان جنگلها  و مراتع و آبخ -ج

 یزو جهاد کشاور یعیمنابع طب -د

 هستند؟ یت و نظارت چه سازمانیریگانه حفاظت شده تحت مد 4مناطق -548

 ها یسبز شهردار یسازمان پارکها و فضا -الف

 یزداریسازمان جنگلها  و مراتع و آبخ -ب

 ستیط زیسازمان حفاظت مح -ج

 یسازمان جهاد کشاورز -د

 هستند؟ یت و نظارت چه سازمانیریمدب  مراتع  تحت یاز تخر یریاز جنگل ها وجلوگ یحفظ و نگهدار-549

 ها یسبز شهردار یسازمان پارکها و فضا -الف

 ستیط زیسازمان حفاظت مح -ب

 یزداریسازمان جنگلها  و مراتع و آبخ -ج

 یجهاد کشاورز -د

 شتر در کدام قسمت کشور قرار دارند؟یسازمان جنگلها و مراتع ب-550

 جنوب کشور -الف

 شمال کشور -ب

 شرق کشور -ج

 غرب کشور -د

 


