
 

 

 

 شده است؟ جنگل های منطقه استپی کوهستانی درکدام قسمت ایران واقع -1 

 کوه های شمال خراسان و آذربایجان -الف

 بخش وسیعی از مناطق بیابانی -ب

 درحاشیه فالت ایران -ج

 جنگل های ناحیه زاگرس -د

 از مهم ترین اکوسیستم های دریای خزر است؟2-

 جزیره میانکاله -الف

 مرداب انزلی -ب

 خلیج گرگان -ج

 جزیره آشوره -د

 دام اکوسیستم است؟قوچ و میش وحشی مربوط به ک3-

 جنگلی -الف

 آبی و تاالبی -ب

 استپی -ج

 کوهستانی -د

 کدام یک از این جانوران مربوط به اکوسیستم جنگلی است؟4-

 گراز -گربه وحشی  -الف

 سمور -خرس قهوه ای  -ب

 پلنگ -آهو  -ج

 آهو -گراز  -د

 بیشترین آب آشامیدنی جهان از چه منبعی تامین می شود؟5-

 زیرزمینی -الف

 دریا -ب

 اقیانوس -ج

 چشمه -د

 این محیط های طبیعی سایبانی متراکم دارند و شاخ و برگ درختان به هم می رسند و گاهی در هم تنیده می6-

 شوند؟

 استپ -الف

 درختزار -ب

 جنگل -ج

 تاالب -د

 کدام اکوسیستم قطب گردشگری تفریحی ایران است؟7-

 دریاچه ارومیه -الف

 مازندراندریای  -ب

 دامنه های زاگرس -ج

 خلیج فارس -د

 کدام جانور در اکوسیستم های بیابانی زیست می کند؟8-

 خرگوش -الف

 گرگ -ب

 آموزشگاه آینده برتر

 نمونه سواالت راهنمای طبیعت گردی



 قرقاول -ج

 جبیر -د

 بارندگی زیاد و تبخیر کم مربوط به کدام اکوسیستم است؟9-

 استپی -الف

 کوهستانی -ب

 تاالبی -ج

 جنگلی -د

 انوس راه دارد؟پهنه بزرگی از آب شور که به اقی10-

 دریاچه -الف

 دریا -ب

 چشمه -ج

 رودخانه -د

 این بخش از اکوسیستم پس از گذشت زمان طوالنی یاخشک می شود یا به باتالق تبدیل می گردد؟11-

 دریاچه -الف

 چشمه -ب

 دریا -ج

 رودخانه -د

 اف خود را دارد؟کدام اکوسیستم نقش زیست محیطی در تنظیم سطح آب های زیرزمینی در محیط های اطر12-

 تاالب -الف

 کوهستان -ب

 جنگل -ج

 علفزار -د

 از مهم ترین گونه های حیات وحش اکوسیستم های کوهستانی است؟13-

 کل -الف

 مارمولک -ب

 آهو -ج

 جبیر -د

 از مهم ترین گونه های حیات وحش اکوسیستم های استپی است؟14-

 گراز -الف

 خوک -ب

 میش وحشی -ج

 هوبره -د

 آب این دریاچه شور و تلخ است و غیر از موجودات ذره بینی معدود هیچ ماهی و جانوری در آن زندگی نمی15-

 کند ؟

 پریشان- الف

 ارومیه- ب

 خزر- ج

 هامون- د

 مهم ترین رود آبگیر خلیج فارس و دریای عمان است؟16-

 بختگان- الف

 زرینه رود- ب

 پریشان- ج

 کارون- د

 کم آب و غیرقابل قیاس با رودهای بزرگ دنیا است؟ چرا رودخانه های ایران17-



 سیالب های فصلی- الف

 تنوع گیاهی- ب

 کمبود نزوالت آسمانی- ج

 تنوع جانوری- د

 تنها دریای آزاد ایران است؟18-

 دریای خزر- الف

 دریای عمان- ب

 خلیج فارس- ج

 ارومیه- د

 دریای عمان قسمتی از کدام اقیانوس است؟19-

 آرام- الف

 کبیر- ب

 اطلس- ج

 هند- د

 بهترین نوع استفاده خردمندانه از طبیعت و گنجینه های فرهنگی ایران است؟20-

 اکوتوریسم- الف

 اکوسیستم- ب

 ایجاد جاذبه های مصنوعی- ج

 بیابان زدایی- د

 توسعه پایدار اکوتوریسم چه زمانی تحقق می یابد؟21-

 ل شودبیشترین سود اقتصادی در کوتاهترین زمان حاص- الف

 قابلیت سرزمین برای تامین نیاز نسل بعدبه خطر نیفتد- ب

 بازاریابی و تبلیغات گسترده انجام شود- ج

 از مشارکت کلی جوامع محلی جلوگیری شود- د

 اصل اساسی در حفاظت از اکوتوریسم است؟22-

 مراقبت و استفاده از منابع طبیعی- الف

 مراقبت از منابع طبیعی- ب

 استفاده از منابع طبیعی- ج

 ایجاد تغییرات اساسی در منابع طبیعی- د

 مهم ترین عامل در رسیدن به توسعه پایدار در اکوتوریسم چیست؟23-

 بومی سازی اصول اکوتوریسم- الف

 دیدگاه اقتصادی- ب

 دیدگاه صرفا فرهنگی- ج

 بهره برداری از منابع- د

 از مهم ترین اصول اکوتوریسم است؟24-

 اکوتوریسم تجارتی غیر مسوالنه است- الف

 بازدید از مناطق توریستی مهم تر از منطقه بندی آن است- ب

 باید دارای کمترین اثرات منفی بر طبیعت و فرهنگ باشد- ج

 بایدبه کاهش منافع اقتصادی کشور میزبان کمک کند- د

 توریسم صادرات نامرئی چیست؟25-

 خرید ارز- الف

 خرید بلیط موزه های علوم طبیعی- ب

 خرید خدمات و کاالهای تولیدی کشور میزبان- ج



 ایجاد شغل در کشور میزبان- د

 مهم ترین دلیل موقعیت خاص اکوتوریستی ایران چیست؟26-

 موقعیت توپوگرافی- الف

 وجود دریای خزر- ب

 وجود خلیج فارس- ج

 اماکن تاریخی و گردشگری- د

 ؟ نمی شود رات تخریبی بر محیط وارد می کند و اکوتوریسم محسوبفعالیت هایی که اث27-

 بازدید از غار - پیاده روی- الف

 اسکی - شکار- ب

 سفر ییالقی - دامنه نوردی- ج

 اسکی - مطالعه طبیعت- د

TIES-28چه سازمانی است؟ 

 انجمن جهانی اکوتوریسم -الف

 اتحادیه جهانی حفاظت از منابع طبیعی -ب

 اتحادیه جهانی جهانگردی -ج

 سازمان توریسم جهانی -د

 سفری مسوالنه به مناطق طبیعی که موجب حفاظت محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی می گردد؟29-

 اکوسیستم -الف

 شکار -ب

 اکوتوریسم -ج

 جهانگردی -د

 بخشی از کره زمین که توانایی حفظ حیات را دارد؟30-

 اکوسیستم -الف

 بیوسفر -ب

 اکوتوریسم -ج

 سفره آب -د

 ایران به لحاظ دارایی های اماکن طبیعی گردشگری در چه رتبه ای قرار دارد؟31-

 چهارم -الف

 دهم -ب

 اول -ج

 پانزدهم -د

 از فعالیت های اکوتوریستی محسوب می شود؟32-

 شکار -الف

 اسکی -ب

 تورهای ماجراجویانه -ج

 سفر به مناطق ییالقی -د

 توریست است؟معادل واژه اکو33-

 بوم گرد -الف

 جهانگرد -ب

 ماجراجو -ج

 راهنمای تور -د

 صنعت گران پایدار دهکده سبز چه کسانی هستند؟34-

 کسانی که امتیاز ویژه برای ساخت هتل دریافت می کنند -الف



 کسانی که فعالیتشان با طبیعت سازگار است -ب

 کسانی که ساختمان های بیش از سه طبقه می سازند -ج

 کسانی که به کاهش حضور مسافران در طبیعت کمک کنند -د

 بخش وسیعی از اراضی کم عمق که به عنوان بخشی از جاذبه های اکوتوریستی مطرح می شود؟35-

 پارک ملی -الف

 منطقه شکار ممنوع -ب

 تاالب -ج

 ذخیره گاه زیست کره -د

 کم هزینه ترین و مناسب ترین نوع گردشگری برای مردم محلی و سرمایه گذاری های کوچک است؟36-

 فرهنگی -الف

 ساحلی -ب

 تفریحی -ج

 اکوتوریسم -د

 کدام یک از پستانداران به سلطان صخره ها معروف است؟37-

 پازن -الف

 گورخر -ب

 گوسفند وحشی -ج

 جبیر -د

 ت؟عمده ترین تفاوت جبیر با آهو چیس38-

 جبیر شاخ دارد -الف

 گوش ها و دم جبیر از آهو بلندتر است -ب

 آهو شاخ ندارد -ج

 جبیر در زیر گلویش برآمدگی گواتر مانندی دارد -د

 کدام یک در مورد رژیم غذایی نهنگ صحیح تراست؟39-

 پستانداران کوچک -الف

 ماکروپالنکتون ها -ب

 علف های دریایی -ج

 بی مهره گان -د

 ن قورباغه ایران چه نام دارد؟کوچک تری40-

 قورباغه مردابی جنگلی -الف

 وزغ مرمری -ب

 قورباغه جنگلی پادرازی -ج

 قورباغه درختی -د

 تعریف حیات وحش از دیدگاه اکوتوریسم چیست؟41-

 همه گیاهان و جانوران -الف

 همه موجودات ریز ذره بینی -ب

 جانورانی که مردم به آنها عالقه بیشتری دارند -ج

 پستانداران بزرگ جثه وپرندگان -د

 کدام یک ازگونه های جانوری زیر منقرض شده اند؟42-

 پلنگ ایرانی -الف

 ببرمازندران -ب

 گوزن زردایرانی -ج

 یوزپلنگ آسیایی -د

 روش مشاهده پلنگ ایرانی چیست؟43-



 پیاده روی آرام در زیستگاه و مشاهده با دوربین -الف

 با پروژکتور -ب

 تعقیب رد پا با چراغ قوه -ج

 با روش کومه -د

 مهم ترین پرنده اندمیک ایران است؟44-

 کبک دری -الف

 دارکوب بلوچی -ب

 زاغ بور -ج

 هوبره -د

 منطقه پیشنهادی به گردشگران برای مشاهده وال های ایران کجا است؟45-

 آب های دریای عمان -الف

 اعماق آب های دریای خزر -ب

 دریاچه ارومیهاطراف جزایر  -ج

 آب های خلیج گرگان -د

 کرکس سیاه در کدام قسمت از ایران دیده شده است؟46-

 سرخس -الف

 درگز -ب

 اطراف رودخانه دز -ج

 اطراف باغات جیرفت -د

 اسکلت خارجی بدن حشرات از چه ماده ای ساخته شده است؟47-

 استخوان -الف

 کی تین -ب

 غضروف -ج

 ژالتین -د

 ه های زیر متعلق به دوزیستان دم دار است؟کدام یک از گون48-

 قورباغه سبز -الف

 وزغ -ب

 سمندر -ج

 کرکودیل تاالبی -د

 درنای سیبری در کدام یک از مناطق ایران دیده می شود؟49-

 مناطق حفاظت شده رشته کوه البرز و زاگرس -الف

 تاالب فصلی فریدون کنار در مازندران -ب

 نخل های مناطق گرمسیری -ج

 ناطق بیابانیم -د

 غذای اصلی نهنگ یا وال آبی چیست؟50-

 پرندگان -الف

 ماهی -ب

 گیاهان آبی -ج

 ماکروپالنکتون ها -د

 الشخوری که بیشتر به یک شاهین بزرگ شباهت دارد و تنها کرکسی است که سرش پر دارد؟51-

 هما -الف

 هوبره -ب

 شاهین -ج

 عقاب -د



 سریع ترین پستاندار جهان چه نام دارد؟52-

 پلنگ -الف

 گوزن -ب

 یوزپلنگ -ج

 کاراکال -د

 مار دریایی زرد در کدام قسمت از ایران دیده شده است؟53-

 دریاچه ارومیه -الف

 آب های خلیج فارس -ب

 دریای خزر -ج

 رودخانه های شمال ایران -د

 ؟ نمی باشد از خصوصیات پستانداران54-

 ستانداران نوزاد نارس به دنیا می آورندتمام پ- الف

 خونگرم هستند- ب

 بدنشان از مو یا خز پوشیده شده است- ج

 از شش برای تنفس استفاده می کنند- د

 بزرگ ترین مار خاورمیانه در ایران کدام است؟55-

 بوآی شنی- الف

 مار پلنگی- ب

 کفچه مار- ج

 مار دریایی زرد- د

 ؟ندارند حشرات با کدام یک از محیط های کره زمین سازش56-

 اعماق دریا- الف

 ارتفاعات- ب

 بیابان ها- ج

 جنگل ها- د

 مهم ترین عامل تغییر چهره زمین است؟57-

 فرسایش- الف

 فعالیت های کوهزایی- ب

 فعالیت های آتشفشانی- ج

 مدارهای بیابانی- د

 پست ترین نقطه ایران کدام است؟58-

 منانس- الف

 دشت کویر- ب

 کرمان- ج

 چاله لوت- د

 تبخیر زیاد و بارندگی کم مربوط به کدام اقلیم است؟59-

 خزری- الف

 مدیترانه ای- ب

 هیرکانی- ج

 بیابانی- د

 آب و هوای نواحی زاگرس چگونه است؟60-

 مدیترانه ای- الف

 بیابانی- ب



 خزری- ج

 هیرکانی- د

 چه عاملی باعث تنوع آب وهوا در ایران شده است؟61-

 نزدیکی به مدار راس السرطان- الف

 نزدیکی به خط استوا- ب

 وسعت و گستردگی- ج

 نزدیکی به بیابان عربستان- د

 پستی سواحل دریا و جهت بادها چه آب و هوایی را در سواحل دریای خزر ایجاد می کند؟62-

 سرد و مرطوب- الف

 بگرم و مرطو- ب

 سرد و خشک- ج

 گرم و خشک- د

 مهم ترین حوزه شمالی مناطق بیابانی ایران است؟63-

 بریانک- الف

 شهداد- ب

 دشت کویر- ج

 دشت لوت- د

 کوه های البرز چگونه است؟ نوع آب و هوا در رشته64-

 خزری- الف

 مدیترانه ای- ب

 بیابانی- ج

 نیمه بیابانی- د

 عامل اصلی بارش مربوط به کدام یک از توده های آب و هوایی است؟65-

 مرطوب غربی- الف

 گرم وخشک- ب

 سرد قطبی- ج

 مرطوب وخشک- د

 موقعیت آب و هوایی ایران در مدار کره زمین چگونه است؟66-

 بیابانی- الف

 قطبی- ب

 جلگه ای- ج

 معتدل- د

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

 سیستان- الف

 سمنان- ب

 کرمان- ج

 خوزستان- د

 حوزه جنوبی بیابان های ایران مربوط به کدام دشت های بیابانی است؟68-

 تبت- الف

 لوت- ب

 مکران- ج

 کویر- د

 تنوع آب و هوایی در ایران مهمترین عامل در شکل گیری کدام پدیده محیط زیستی است؟69-



 آلودگی هوا- الف

 بالیای طبیعی- ب

 نوع گیاهی و جانوریت- ج

 تعادل آب و هوا در کل کشور- د

 کدام نژاد اسب به سرخ پوستی معروف است؟70-

 شایر- الف

 کوارتر- ب

 آپالوسا- ج

 پونی- د

 منظور اسب از چرخاندن گوشهایش در جهات مختلف چیست؟71-

 با دقت اطرافش را تحت نظر دارد- الف

 خشمگین است- ب

 به سوارکار اعتماد دارد- ج

 خواب آلوده است- د

 بهترین نژاد اسب برای مسابقات استقامت است؟72-

 اصیل اسپانیایی- الف

 فریزین- ب

 پینت- ج

 اصیل عرب- د

 موفقیت اسب و سوار کار به چه عاملی بستگی دارد؟73-

 ارتباط توام با اعتماد واحترام- الف

 وقار و زیبایی- ب

 سرعت و استقامت- ج

 برتری نژادی- د

 مسابقات اسب دوانی ریشه در چه تمدنی دارد؟74-

 آمریکا- الف

 آسیا- ب

 آفریقا- ج

 اروپا- د

 تعلیمی چیست؟75-

 افسار- الف

 تسمه زیر گردن اسب- ب

 شالق سوار کار- ج

 بند چرمی برای محکم کردن زین- د

 بهترین زمان برای عمل بازدم هنگام شنا کدام است؟76-

 زیر آب- الف

 روی آب- ب

 فرو بردن سر هنگام- ج

 تفاوتی ندارد- د

 پیست اسکی کوهرنگ در کدام یک از مناطق ایران قرار دارد؟77-

 چهار محال و بختیاری- الف

 کهکیلویه و بویر احمد- ب

 تهران- ج



 سمنان- د

 کاربرد الیه های شوک گیر در کفش کوهنوردی چیست؟78-

 گرفتن فشار ضربه های وارده به پنجه پا- الف

 ضد آب بودن- ب

 گرفتن فشار ضربه های وارده به کف پا- ج

 ضد باد بودن- د

 کفش کوهنوردی سنگین در چه مواقعی به کار می رود؟79-

 صعودهای بلند زمستانی- الف

 باال رفتن از دامنه ها وتپه های کوچک- ب

 صخره نوردی- ج

 صعودهای بلند در تمام طول سال- د

 است؟ ی دارای چه خاصیتیالیه سیمپاتکس در کفش کوهنورد80-

 سبک وگرم- الف

 وزن باال- ب

 سه پوش بودن- ج

 قابلیت تنفسی- د

 اسبی که سرش را کمی پایین می آورد و ناگهان به شدت تکان می دهد چه منظوری دارد؟81-

 اعتماد- الف

 بدخلقی- ب

 نگرانی- ج

 خواب آلودگی- د

 در قرون وسطی از این نژاد اسب به دلیل وقار و حرکات شاهانه در مسابقات دوئل استفاده می شد؟82-

 فاالبال- الف

 فریزین- ب

 آپالوسا- ج

 بارب- د

 اگر عکسی از یک رشته کوه یا یک شهر دارای ابعاد غیر عادی باشد چه نوع عکسی به حساب می83-

 آید؟

 پانوراما- الف

 سایه جعلی- ب

 نوع اولسایه - ج

 شاتر- د

 عکس های نیم تنه یا دسته جمعی از کمر، سینه و گردن به باال چه نام دارد؟84-

 فوتوژنیک- الف

 رنت- ب

 پرتره- ج

 فلو- د

 کادر مستطیل عمودی در عکاسی در چشم بیننده چه چیزی را القا می کند؟85-

 سکون و بی حرکتی- الف

 تحرک و پویایی- ب

 صمیمیت- ج

 حالت مضحک- د

 کاربرد لنز ماکرو برای چیست؟86-



 عکس برداری از فاصله دور- الف

 مناظر طبیعی- ب

 بناهای ساختمانی- ج

 فواصل نزدیک با درشت نمایی زیاد- د

 مسدود کننده در دوربین عکاسی چه نام دارد؟87-

 شاتر- الف

 دیافراگم- ب

 نور سنج- ج

 واید- د

 عکاسان به کسی که قیافه اش برای عکاسی مناسب است چه می گویند؟88-

 پوزیتو- الف

 کمپوزسیون- ب

 فون- ج

 فوتوژنیک- د

 برای نشان دادن حس معصومیت و بی گناهی و نیز همدردی و مهربانی از چه نوع زاویه ی دیدی در عکاسی89-

 استفاده می شود؟

 زاویه دید از باال- الف

 یینزاویه دید از پا- ب

 زاویه دید از کنار- ج

 زاویه همتراز چشم- د

 کدام یک از اجزاء دوربین فیلم برداری برای خوش رنگ شدن فیلم تعبیه شده است؟90-

 دیافراگم- الف

 فیلتر- ب

 شاتر- ج

 کنتور- د

 این وسیله در دوربین های فیلم برداری به خاطر شباهت به شبکه چشم به شبکیه هم معروف است؟91-

 زور چشمیوی- الف

 شاسی- ب

 عدسی- ج

 دیافراگم- د

 در این لنز فاصله کانونی زیاد و زاویه دید اندک است و برای عکاسی حیات وحش و عکاسی92-

 ورزشی مناسب است؟

 لنز سوپر واید- الف

 لنز واید- ب

 لنز تله- ج

 لنز ماکرو- د

 اگر المپ دوربین فیلم برداری قرمز باشد نشانه چیست؟93-

 خاموش بودن دوربین- الف

 ضعیف بودن باطری- ب

 تمام شدن باطری- ج

 قوی بودن باطری- د

 ساعت طالی عکاسی چه زمانی است؟94-

 یک ساعت بعد از طلوع آفتاب و یک ساعت قبل از غروب آفتاب- الف



 طلوع صبح- ب

 عصر- ج

 بعد از ظهر- د

 ست؟کدام یک از موارد زیر از مهمترین جاذبه های طبیعی گیالن ا95-

 رودسر- الف

 پارک جنگلی النگدره- ب

 جنگل پروز- ج

 سراب نیلوفر- د

 اولین پارک ملی ثبت شده در کشور چه نام دارد؟96-

 گرگان- الف

 تندوره- ب

 گلستان- ج

 رشت- د

 مدیریت مناطق حفاظت شده کشور بر عهده چه سازمانی است؟97-

 محیط زیست- الف

 میراث فرهنگی- ب

 اداره جنگل بانی- ج

 نهاد ریاست جمهوری- د

 ؟ نمی شود از مناطق چهار گانه حفاظت شده محسوب98-

 پارک ملی- الف

 پناهگاه حیات وحش- ب

 اثر فرهنگی ملی- ج

 اثر طبیعی ملی- د

 پژوهشی در طبیعت هستند؟- این اماکن محل مناسبی برای فعالیت های آموزشی99-

 پارک های ملی- الف

 پناهگاه حیات وحش- ب

 تاالب بین المللی- ج

 منطقه شکار ممنوع- د

 پدیده ها یا مجموعه های نادر گیاهی یا حیوانی غیر متعارف و غیر قابل جایگزین چه نام دارد؟100-

 شکار ممنوع- الف

 پارک ملی- ب

 تاالب- ج

 اثر طبیعی ملی- د

 ایده احداث ذخیره گاه های زیست کره از طرف چه سازمانی مطرح شد؟101-

 ان مللسازم- الف

 یونسکو- ب

 منابع طبیعی و معادن- ج

 محیط زیست- د

 اعالم مناطق شکار ممنوع در کشور بر عهده چه سازمانی است؟102-

 وزرات بهداشت- الف

 وزارت صنایع و معادن- ب

 محیط زیست- ج

 سازمان ملل متحد- د



 اکتشاف و بهره برداری از معادن در پارک های ملی چگونه است؟103-

 ممنوع است- الف

 به ارزش و اهمیت معدن بستگی دارد- ب

 با مسئولیت سازمان محیط زیست اکتشاف انجام می شود- ج

 در صورت تمدید مجوز اکتشاف مانعی ندارد- د

 در صورت نیاز به آتش در طبیعت چگونه به حفظ محیط زیست کمک می کنید؟104-

 از امکانات بومیان محلی استفاده می کنید- الف

 حداکثر میزان چوب استفاده می کنیداز - ب

 از شاخه های درختان استفاده می کنید- ج

 از حداقل میزان چوب استفاده می کنید- د

 تنها اثری که از اکوتوریست حافظ طبیعت به جای می ماند چیست؟105-

 رد پا- الف

 غذا دادن به حیوانات وحشی- ب

 آوردن حیوانات بیگانه- ج

 آوردن گیاهان بیگانه- د

 بهترین مسیر حرکت در طبیعت کدام است؟106-

 مناظر طبیعی- الف

 مسیرهای انحرافی- ب

 مسیرهای پاکوب- ج

 قایق موتوری- د

 زمستان گذرانی پرنگان مهاجر در کدام یک از مناطق حفاظت شده ایران صورت می گیرد؟107-

 ذخیره گاه زیست کره- الف

 تاالب- ب

 پارک های ملی- ج

 وعمنطقه شکار ممن- د

 سازمان محیط زیست به چه نهادی وابسته است؟108-

 میراث فرهنگی- الف

 مدیریت و برنامه ریزی- ب

 ریاست جمهوری- ج

 وزارت راه- د

 رئیس سازمان محیط زیست چند سال در سمت خود منصوب می شود؟109-

 سال3 - الف

 سال5 - ب

 سال6 - ج

 سال1 - د

 تعیین پارک های ملی و پناهگاه حیات وحش بر عهده کیست؟110-

 شورای عالی حفاظت محیط زیست- الف

 میراث فرهنگی- ب

 رئیس سازمان محیط زیست- ج

 معاون سازمان محیط زیست- د

 چه کسی رئیس سازمان محیط زیست را تعیین می کند؟111-

 وزیر بهداشت- الف

 رئیس جمهور- ب



 رئیس میراث فرهنگی- ج

 شورای عالی حفاظت محیط زیست- د

 مناطق نخجیر چیست؟112-

 شکار- الف

 تفرجگاه- ب

 متمرکز- ج

 جنگل- د

 موطن اصلی این گیاه ناحیه تالش آذربایجان و داماش گیالن است؟113-

 سوسن چلچراغ- الف

 نجم آبی لب برگشته- ب

 زنبق ایرانی- ج

 زعفران- د

 الله واژگون بیشتردر کدام استان ایران رشد می کند ؟114-

 مازندران- الف

 چهار محال بختیاری- ب

 زنجان- ج

 خراسان شمالی- د

 این گیاه از تیره زنبقیان بوده و دارای پیاز می باشد، گل های آن دارای شش گلبرگ بنفش رنگ115-

 است و دارای بوی معطر با طعم تلخ است؟

 ارکیده ایرانی- الف

 نسترن- ب

 ارکیده زنبوری- ج

 زعفران- د

 این تاالب در استان گیالن قرار دارد و به واسطه اکوسیستم خاص و نیلوفر هایش از زیبایی خاصی116-

 برخوردار است؟

 تاالب انزلی- الف

 تاالب آقگل- ب

 تاالب آلماگل- ج

 تاالب آالگل- د

 جنگل های فندق لو از جاذبه های مهم کدام استان است؟117-

 فارس- الف

 همدان- ب

 اردبیل- ج

 کرمانشاه- د

 این گل شاهد مرگ سیاوش بوده و از غصه این اتفاق سر"این عبارت وجه تسمیه کدام گل است؟118-

 به زیر شده و اشک می ریزد؟

 الله واژگون- الف

 جام زرین کوروش- ب

 جام زرین گلستان- ج

 نجم آبی گیالن- د

 ثبت میراث جهانی یونسکو شد کدام است ؟1354 اولین پارک ملی که در سال119-

 جنگل ابر- الف

 جنگل بلوط- ب



 جنگل هیرکانی- ج

 جنگل گلستان- د

 در کدام یک از قسمت های ایران زرشک به عمل می آید؟120-

 خراسان جنوبی- الف

 اصفهان- ب

 فارس- ج

 کرمان- د

 این گیاه ایندمیک ایران است و دارای خواص غذایی و دارویی بوده و قدمت سه هزار ساله دارد؟121-

 فندق- الف

 زعفران- ب

 گل یاس- ج

 گردو- د

 کدام یک از گیاهان که در استان های گیالن و مازندران می روید در مصر باستان مقدس به شمار122-

 می رفته است؟

 محبوب شب- الف

 یاس سفید- ب

 رز سیاه- ج

 نیلوفر سفید- د

 جنگل های حرا در کدام قسمت از کشورمان واقع شده است؟123-

 دریای عمان- الف

 دریای خزر- ب

 تنگه هرمز و خلیج فارس- ج

 دریاچه ارومیه- د

 اسانس این گیاه آرام بخش ، ضد عفونی کننده و مسکن درد دندان بوده و از گیاه خشک شده124-

 آن به عنوان ادویه استفاده می کنند؟

 گل میخک- الف

 گل ختمی- ب

 گل مینا- ج

 گل گندم- د

 این گیاه افزایش دهنده خون بوده و دارای خاصیت آرام بخشی است و برای سرما خوردگی موثر125-

 است؟

 گل تاج خروس- الف

 گل گاو زبان- ب

 گل گندم- ج

 گل ختمی- د

 تانی بوده و ذخیره گاه زیست کره محسوب می شود ؟این جنگل جزء جنگل های باس126-

 جنگل ابر- الف

 جنگل پهن برگ غرب- ب

 جنگل بلوط- ج

 جنگل هیرکانی- د

 کدام گیاه ثبت آثار ملی شده است؟127-

 سوسن چلچراغ- الف

 زرشک- ب



 گل کلم مرداب- ج

 نیلوفر آبی- د

 به برجستگی های منفرد از یک سرزمین که در منطقه ای توسط دشت ها احاطه شده و بیشتر از128-

 متر ارتفاع داشته باشد چه می گویند؟600

 تپه- الف

 رشته کوه- ب

 کوه- ج

 کوهستان- د

 زرد کوه از ارتفاعات بلند کدام استان است؟129-

 اصفهان- الف

 چهار محال بختیاری- ب

 لرستان- ج

 یه و بویر احمدکهگیلو- د

 علم کوه از ارتفاعات بلند کدام رشته کوه است؟130-

 البرز- الف

 زاگرس- ب

 کوه های مرکزی- ج

 کوه های شرقی- د

 بلند ترین ارتفاع رشته کوه زاگرس کدام است؟131-

 سبالن- الف

 سهند- ب

 دنا- ج

 اشتران کوه- د

 این کوهستان در شمال تویسرکان و جنوب همدان واقع شده است؟132-

 الوند- الف

 بینالود- ب

 کرکس- ج

 شیرکوه- د

 کدام غار در آذربایجان غربی قرار دارد؟133-

 کرفتو- الف

 سهوالن- ب

 قلعه جوق- ج

 مغان- د

 یکی از لوازم کوهنوردی است که ضد آب ضد باد ضد سرما و ضد گرما بوده و جنس آن از134-

 کامپوزیت و کوالیت است و در حالت جمع شده به اندازه یک کف دست است؟

 کاپشن گورتکس- الف

 کاپشن پالر- ب

 کیسه خواب- ج

 پتوی نجات- د

 ضد باد و قابلیت تنفسی دارد؟ این الیه در انواع پوشاک زمستانی کوهنوردی خاصیت ضد آب135-

 پشم پالر- الف

 پشم مصنوعی- ب

 گورتکس- ج



 تنسولیت- د

 ماده ای طبیعی ، غیر آلی، بلوری و جامد که در ترکیب سنگ های پوسته زمین یافت می شود؟136-

 یخ- الف

 اکسیژن- ب

 کانی- ج

 دی اکسید کربن- د

 انی است ؟مقاومت کانی در برابر خراشیده شدن کدام ویژگی ک137-

 کلیواژ- الف

 سختی- ب

 جرم- ج

 جال- د

 سخت ترین ماده معدنی موجود در طبیعت کدام است؟138-

 زمرد- الف

 کرندوم- ب

 الماس- ج

 ژیپس- د

 تغییر مشخصات کانی ها و سنگ ها در اثر فشار و حرارت را چه می نامند؟139-

 کانی دگرگونی- الف

 کانی اولیه- ب

 سنگ رسوبی- ج

 سنگ آذرین- د

 کدام غار به اورست غارهای جهان معروف است؟140-

 علی صدر- الف

 پراو- ب

 هامپوئیل- ج

 چال نخجیر- د

 بزرگترین و شگفت انگیز ترین غار ها در کدام زمین ها به وجود می آید؟141-

 گچی- الف

 آهکی- ب

 شنی- ج

 گدازه ای- د

 بزرگ ترین غار باستانی ایران کدام است؟142-

 کرفتو- الف

 غار شاپور- ب

 غار سنگ تراشان- ج

 غار سهوالن- د

 کدام نوع از نقشه ها بعد سوم را نمایش می دهد؟143-

 قابلیت اراضی- الف

 ناهمواری- ب

 اقلیمی- ج

 اقتصادی- د

 نقشه های توریستی و گردشگری جز کدام یک از نقشه ها محسوب می شود؟144-

 نقشه های توپوگرافی- الف



 تصادینقشه های اق- ب

 نقشه های ویژه- ج

 نقشه های عمومی- د

 دقیق ترین روش برای تعیین جهت و مکان یابی در سطح زمین چیست؟145-

 حرکت ظاهری خورشید- الف

 حرکت ظاهری ماه- ب

 ستاره قطبی- ج

 استفاده از قطب نما- د

 برای جهت یابی به وسیله سایه خورشید، اگر دو نقطه عالمت گذاری شده با سایه را به هم وصل146-

 کنیم نقطه اول چه جهتی را نشان می دهد؟

 شمال- الف

 جنوب- ب

 شرق- ج

 غرب- د

 برای جهت یابی به وسیله ماه اگر خطی را بین دو تیزی ماه رسم کرده و آن را تا زمین امتداد147-

 این خط چه جهتی را نشان می دهد؟ دهیم انتهای

 شمال- الف

 جنوب- ب

 شرق- ج

 غرب- د

 در تنه درختی که بریده شده،هرگاه حلقه های سنی درخت در جهتی به هم نزدیکتر باشند کدام148-

 جهت جغرافیایی را نشان می دهد؟

 شمال- الف

 جنوب- ب

 شرق- ج

 غرب- د

 بدترین محل برای زدن کمپ چه نقطه ای می باشد؟149-

 مجاور دریاچه یا رودخانه- الف

 منطقه تثبیت شده با با برف کامال کوبیده- ب

 تخته سنگها- ج

 نقاط ماسه ای یا خاکی- د

 اگر عقربه ساعت شمار در مقابل خورشید باشد نیمساز زاویه بین عقربه ساعت گرد و امتداد150-

 تی را نشان می دهد؟ساعت دوازده چه جه

 شمال- الف

 جنوب- ب

 شرق- ج

 غرب- د

 کدام گزینه شمال حقیقی را در آسمان نشان می دهد؟151-

 ستاره قطبی- الف

 راه شیری- ب

 صورت فلکی خوشه پروین- ج

 صورت فلکی ذات الکرسی- د

 برای پیدا کردن شمال در روی نقشه از چه شیوه ای می توان استفاده کرد؟152-



 استفاده از قطب نما- الف

 استفاده از حرکت ظاهری خورشید- ب

 استفاده ازحرکت ظاهری ماه- ج

 امتداد دادن نصف النهارات- د

 نقشه های جهانی زیر مجموعه کدام نوع از نقشه ها می باشد؟153-

 نقشه های عمومی- الف

 نقشه های ویژه- ب

 نقشه های توپوگرافی- ج

 نقشه های ژئومورفولوژی- د

 ای جهت یابی در طبیعت کدام نوع از نقشه می تواند کاربرد داشته باشد؟بر154-

 نقشه استانی- الف

 نقشه توپوگرافی- ب

 نقشه کشوری- ج

 نقشه جهانی- د

 جهت حرکت خورشید در آسمان چگونه است؟155-

 شمال به جنوب- الف

 جنوب به شمال- ب

 شرق به غرب- ج

 غرب به شرق- د

 کدام یک از موارد زیر در برای زدن کمپ مناسب است؟156-

 نزدیکی رودها- الف

 در شیب تند- ب

 چادر ها نزدیک به هم وبه صورت دایره ای نصب شود- ج

 در معرض باد شدید- د

 تعریف مجموعه تشکیل دهنده عوامل موجود در یک محیط که در کنار هم قرار گرفته و وضعیت خاصی را157-

 ند شامل کدام یک از موارد زیر می باشد؟به وجود می آور

 اکوتوریسم- الف

 اکوسیستم- ب

 اکوتورلیدر- ج

 اکولوژی- د

 کدام یک از تعاریف زیر برای اکوسیستم کویر مناسب است؟158-

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

 .در کویر پوشش گیاهی وجود دارد- ب

 .خاک مناسب دارد اما فاقد آب است کویر مکانی است که- 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

 دیده های نمونه و نادر گیاهی، حیوانی، اشکال یا مناظر کم نظیر یا درختان کهن سال تاریخی شامل کدام160-

 یک از موارد زیر می باشد؟

 پارک ملی- الف



 آثار طبیعی- ب

 پناهگاه حیات وحش- ج

 منطقه حفاظت شده- د

 ز موارد زیر آزاد نمی باشد؟ورود، عبور و توقف به منظور بازدید عکس برداری و سیاحت در کدام یک ا161-

 مناطق حفاظت شده- الف

 آثار طبیعی ملی- ب

 پارک ملی- ج

 جنگل ها- 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

 ه کدام پروانه موردبرای شکار در پارک های ملی مناطق حفاظت شده و همچنین شکار حیوانات حمایت شد164-

 نیاز است؟

 پروانه عادی- الف

 پروانه ویژه- ب

 پروانه انتفاعی- ج

 پروانه رسمی- 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

 .کدام یک از موارد زیر از اهداف توسعه پایدار به شمار نمی آید166-

 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

 طوالنی ترین مدار روی زمین چه نام دارد؟168-

 نصف النهار مبداء- الف

 راس السرطان- ب



 استوا- ج

 راس الجدی- د

 گر چند درجه است؟زمین به چند نصف النهار تبدیل می شود و فاصله هر نصف النهار با نصف النهار دی169-

 درجه15 - نصف النهار24 - الف

 درجه03 -نصف النهار 12 - ب

 درجه15 - نصف النهار12 - ج

 درجه30 - نصف النهار24 - 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

 مدار قطبی- 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

 .ف آب و هوا زیاد استاختال- ب

 .اختالف ساعت کم است- ج

 .اختالف ساعت زیاد است- د

 .چه مناطقی از کره زمین تقریباً طول روز و شب در تمام فصول سال برابر و یکسان است173-

 بین المدارین- الف

 مناطق استوایی- 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

 .هر چه مخرج مقیاس کوچکتر باشد نقشه کوچکتر است- ب

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

 .هر چه نقشه بزرگتر باشد فواصل کوچکتر است- د

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

 شمال- الف

 جنوب- ب

 شرق- ج

 غرب- د

 سانتیمتر است فاصله حقیقی آن دو چند کیلومتر است؟5 فاصله دو نقطه1/500000 در نقشه ای با مقیاس176-

 کیلومتر10 - الف

 کیلومتر25 - ب

 کیلومتر100 - ج

 کیلومتر250 - 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 شود3 در هر کیلومتر ارتفاع هوا- ب

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

 .درجه سردتر می شود6 در هر کیلومتر ارتفاع هوا- د

 شده است؟ بلندترین ارتفاع ایران در کدام منطقه واقع178-

 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

 واقع شده است؟ کدام یک از ارتفاعات زیر در رشته کوه البرز180-

 الوند- الف

 زردکوه- ب

 بنان- ج

 الهیجان و دیلمان- د

 کدام یک از موارد زیر در تقسیم بندی رشته کوههای شمالی ایران قرار نمی گیرند؟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 دارند182-

 رشته کوههای البرز- الف

 رشته کوههای زاگرس- 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

 سنگالخی و برهنه بودن کوه ها- ج

 بارندگی زیاد- د

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

 متر6751 - الف

 متر5761 - ب

 متر5671 - ج



 رمت7651 - د

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

 دریاچه ارومیه- الف

 دریاچه الر- ب

 دریاچه گهر- ج

 دریاچه زریوار- د

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

 دریاچه ارومیه- الف

 دریاچه بختگان- ب

 دریاچه سبالن- ج

 دریاچه الر- د

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

 الوند- الف

 دنا- ب

 سهند- ج

 سبالن- د

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

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

 .کوله پشتی نباید لق بزند- ب

 .دار باید در کیسه های پالستیکی بسته بندی شودموادغذایی آب- ج

 .اجسام سنگین تر را اول داخل کوله گذاشته و وسایل سبکتر روی آنها قرار می گیرد- 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

 هبا قوی ترین فرد گرو- 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

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

 .معموالً به شکل گنبدی هستند- الف

 .با تیرک های سبک فلزی یا فایبرگالس برپا می شوند- ب

 .وزن کمی دارند- ج

 .ارتفاع آنها زیاد است- د

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

 .کفش را در الیه دوم چادر قرار دهیم- الف

 .کفش را در کوله پشتی قرار دهیم- ب

 .ر می دهیمکفش را در داخل کیسه خواب قرا- 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 دژ196-

 مورد استفاده قرار گرفته اند گفته می شود؟

 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-

 ارسنگغ- 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

 استاالکمیت- 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

 غار سنگ چگونه به وجود می آید؟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

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

 نخ محکم- الف

 کاله کاسکت- ب

 چراغ قوه- ج

 کیسه خواب- د

 م دوره زمین شناسی است؟قدمت سنگ های غار علیصدر مربوط به کدا205-

 کامبرین- الف

 پرکامبرین- ب

 ژوراسیک- ج

 ترشیاری- د

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

 خرداد و شهریور- 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

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

 گواز- الف



 الیجان- ب

 نمک دره- ج

 شوراب- د

 ی کدام منطقه دیده می شود؟در نوار ساحلی شمال کشور بعد از منطقه زراع212-

 مراتع- الف

 چمنزار- ب

 جنگل- ج

 مناطق مسکونی- د

 کدام رودخانه در سواحل مازندران قرار ندارد؟213-

 قره سو- الف

 تاالر- ب

 هراز- ج

 طجن- 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

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

 کرمانشاه- الف

 ارومیه- ب

 نیریز- ج

 مریوان- د



 نام دیگر دریاچه پریشان؟220-

 زنیری- الف

 فامور- ب

 مهارلو- ج

 بختگان- د

 .آب دریاچه گهر از کدام کوهستان تامین می شود221-

 دنا- الف

 البرز- ب

 اشترانکوه- ج

 الوند- د

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

 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

 کدام یک از مناطق زیر در قلمرو کردها نمی باشد ؟226-

 کردستان- الف

 کرمانشاه- ب

 غرب در یاچه ارومیه- ج

 خلخال- د

 . دسته از مسافران زیر در محاسبات آماری قرار می گیرندکدام 227-

 مهاجران موقت- الف

 چادرنشین ها- ب

 کارکنان نیروهای مسلح- ج

 تجار- د

 در هنگام معرفی به دیگران کدام مورد صحیح تر است؟228-

 .متاهل ها را به مجرد ها معرفی کنید- الف

 .بزرگترها را ابتدا معرفی کنید و بعد کوچکترها- ب



 .در معرفی کودکان از الفاظ آقا و خانم استفاده شود- ج

 .همیشه مجرد ها را به متاهل معرفی کنید- د

 مکانهای خطر ناک در هنگام صاعقه کدام است؟229-

 غارهای عمیق- الف

 ماشین های رو بسته- ب

 درختان بلند و منفرد- ج

 میقدره های ع- د

 عالئم مار گزیدگی کدام مورد است؟230-

 رنگ پریده،درجه حرارت پایین،تهوع- الف

 درد ،تورم،تغیر رنگ پوست،ایجاد دو سوراخ- ب

 خارش ،قرمزی،کهیر،تهوع،سر درد- ج

 پوست مرطوب،سر درد،بی اشتهایی،غش- د

 د؟اگر دچار بهمن شدید چگونه باید قرار بگیریم که کمترین آسیب به ما برس231-

 .دست ها کنار بدن قرار بگیرد و زانو ها را خم کنیم- الف

 .دستان را مقابل صورت قرار داده وزانو را به سمت سینه خم کنیم- ب

 .دستان را روی سرمان قرار داده و بنشینیم- ج

 .دستان کنار سر مقابل دو گوش قرار داده و سر را پایین ببریم- د

 گزینه صحیح را در مورد اکوتوریسم انتخاب کنید ؟232-

 .اکوتوریسم سفری است مسئووالنه به مناطق طبیعی که در آن منافع مردم محلی تامین می گردد- الف

 .اکوتوریسم سفری است مسئوالنه به مناطق طبیعی که در آن محیط زیست حفظ نمی گردد- ب

 یعی که در آن محیط زیست حفظ ومنافع مردم محلی تامین میاکوتوریسم سفری است مسئوالنه به مناطق طب- ج

 گردد

 اکوتوریسم سفری است به مناطق طبیعی که در آن محیط زیست حفظ ومنافع مردم محلی تامین می گردد- د

 اثر اقتصادی اکوتوریسم چیست؟233-

 ایجاد اشتغال و درآمد برای جامعه محلی- الف

 درآمد ارزی- ب

 اخت هاموازنه تر از پرد- ج

 ایجاد شغل مستقیم- د

 اکوسیستم در لغت چه معنی به چه معنی است؟234-

 مسکن جانداران- الف

 نظام خانه جانداران- ب

 نظام محل زندگی- ج

 محیط زندگی جانداران- د

 واژه اکوسیستم اولین بار توسط چه کسی مورد استفاده قرار گرفت؟235-

 تنسلی1939 - - الف

 لیندمن1935 - -ب

 لیندمن1939 - -ج

 تانسلی1935 - -د

 این واژه به کلیه عوامل موجود در یک محیط که کنار هم قرار گرفته و بریکدیگر تاثیر گذاشته و شرایط236-

 ویژه ای را بوجود می آورند اطالق می شود؟

 اکوسیستم -الف

 اکوتوپ -ب

 اکوتوریسم -ج



 اکولوژی -د

 ه تقسیم می شوند؟اکوسیستم ها بر اساس نوع بستر به چند دست237-

 دو دسته : اکوسیستم های خشکی و اکوسیستم های آبی -الف

 دو دسته: اکوسیستم های آب شور و آب شیرین -ب

 سه دسته: میکرو اکوسیستم، مزو اکوسیستم، ماکرو اکوسیستم -ج

 سه دسته: اکوسیستم کوهستان، اکوسیستم جنگل، اکوسیستم بیابان -د

 ز کره زمین رافرا گرفت؟اکوسیستم آبی چه کسری ا238-

 سه چهارم -الف

 یک پنجم -ب

 دو سوم -ج

 یک چهارم -د

 کدام گروه از جانداران به اکوسیستم تجزیه کننده معروف هستند؟239-

 گیاه خواران -الف

 گیاهان کلروفیل دار -ب

 باکتریها -ج

 گوشت خواران -د

 یر می باشد؟مهمترین تولید کنندگان اکوسیستم کدام یک از گزینه های ز240-

 باکتریها -الف

 گیاه خوران -ب

 گیاهان کلروفیل -ج

 جانوران دریایی -د

 مطالعه روابط متقابل موجود زنده و محیط را چه می نامند؟241-

 اکوسیستم -الف

 اکولوژی -ب

 اکوسیستم باز -ج

 اکوسیستم بسته -د

 جنگل و مرتع و علفزار جزو کدام اکولوژی می باشد؟242-

 اکولوژی جانوری -الف

 اکولوژی حیوانی -ب

 اکولوژی شهری -ج

 اکولوژی گیاهی -د

 شود؟_اکولوژی جانوری به چند دسته تقسیم می243-

 سه دسته -الف

 دودسته -ب

 پنج دسته -ج

 چهاردسته -د

 حیوانات وحشی و اهلی جزو کدام اکولوژی هستند؟244-

 اکولوژی موجودات آبزی -الف

 خشکزیاکولوژی موجودات  -ب

 اکولوژی جانوری -ج

 اکولوژی حشرات -د

 شود؟_الگوی اکوسیستم به چند بخش تقسیم می245-

 بخش3 -الف

 بخش2 -ب



 بخش4 -ج

 بخش5 -د

 خاک، گاز، آب، حرارت ، نور، رطوبت جزو کدام الگوی اکوسیستم است؟246-

 محیط زنده -الف

 محیط غیر زنده -ب

 اکوسیستم باز -ج

 اکوسیستم بسته -د

 یانوس ها و دریاها جزو کدام اکوسیستم هستند؟اق247-

 اکوسیستم آبی -الف

 اکوسیستم خشکی -ب

 اکوسیستم روستایی -ج

 اکوسیستم شهری -د

 تولید کنندگان و مصرف کنندگان جزو کدام اکوسیستم هستند؟248-

 محیط غیر زنده -الف

 محیط زنده -ب

 اکوسیستم آبی -ج

 اکوسیستم خشکی -د

 بزرگترین اکوسیستم جهان کدام است؟249-

 اقیانوس ها -الف

 چشمه ها -ب

 روستاها -ج

 شهرها -د

 پایدارترین اکوسیستم جهان کدام است؟250-

 اقیانوس ها و دریاها -الف

 چشمه ها -ب

 روستاها -ج

 شهرها -د

 دما، نور،گازهای محلول ،موادمعدنی جزو خصوصیات کدام اکوسیستم هستند؟251-

 تم های خشکیاکوسیس -الف

 اکوسیستم باز -ب

 اکوسیستم بسته -ج

 اکوسیستم آبی -د

 مهمترین خصوصیت فیزیکی آب دریا چیست؟252-

 نور -الف

 رطوبت -ب

 مواد معدنی در کف دریا -ج

 گرما -د

 دهد؟_چند درصد از آب دریا را نمک تشکیل می253-

 درصد3 -الف

 درصد5 -ب

 درصد3.5 -ج

 درصد2 -د

 بینی چه نام دارند؟ موجودات ریز ذره254-

 نکتون ها -الف



 پالنکتون ها -ب

 کف زی ها -ج

 ماهی ها -د

 شناگران قوی در دریاها چه نام دارند؟255-

 نکتون ها -الف

 پالنکتون ها -ب

 کف زی ها -ج

 ماهی ها -د

 موجوداتی که در کف دریاها زندگی میکنند چه نام دارند؟256-

 نکتون ها -الف

 پالنکتون ها -ب

 ی هاکف ز -ج

 ماهی ها -د

 مرجان ها وستاره های دریایی چه نام دارند؟257-

 نکتون ها -الف

 پالنکتون ها -ب

 کف زی ها -ج

 ماهی ها -د

 رود، جویبار،قنات، چشمه جزو کدام اکوسیستم است؟258-

 اکوسیستم آبی -الف

 اکوسیستم آب شیرین -ب

 اکوسیستم آب شور -ج

 اکوسیستم باز -د

 دهد؟_چند درصد آبهای جهان را آبهای شیرین پوشش می259-

 درصد3 -الف

 درصد2 -ب

 درصد1 -ج

 درصد5 -د

 چرا موجودات مناطق خشک باهم شباهت ندارند؟260-

 زیرا خشکی ها در مقایسه با آبها زودتر گرم می شوند -الف

 زیرا خشکی ها در مقایسه با آبها زودتر سرد می شوند -ب

 مقایسه با آبها زودتر گرم و زودترسرد می شوندزیرا خشکی ها در  -ج

 زیرا خشکی ها در مقایسه با آبها از نظر پوششی متفاوت هستند -د

 بیوم چیست؟261-

 به مناطق جنگلی گفته میشود -الف

 شود_مناطق که جانوران خاصی دارد گفته می -ب

 شود_مناطق که گیاهان خاصی دارد گفته می -ج

 شود_و جانوران مخصوص به خود را دارد بیوم گفته میبه مناطقی که گیاهان  -د

 شود؟_درصد خاویار جهان از کجا تهیه می90 بیش از262-

 خلیج فارس -الف

 دریای خزر -ب

 دریاچه ارومیه -ج

 دریاچه سبالن -د

 این تعریف از مشخصات کدام بیوم است؟263-



این منطقه به صورت نوار سبزی است که در تمام مدت سال دارای آب و هوای معتدل و مالیم است و از نظر  "

 جانوری ،

 "جانوران متنوعی را تشکیل می دهد

 بیوم جنگلهای گرمسیری -الف

 بیوم علفزار -ب

 بیوم جنگلهای برگ ریز -ج

 توندرا -د

 این تعریف از مشخصات کدام بیوم است؟264-

روزه است و گیاهان آن بیشتر خزه و گلسنگ استو جانورانش 60 وسیع و بدون درختی که دارای فصل گرمایمنطقه "

 دارای

 "خواب زمستانی هستند

 تایگاه -الف

 بیوم جنگلهای برگ ریز -ب

 توندرا -ج

 علفزار -د

 کدام بیوم به جنگلهای مخروطی شکل شمالی یا سوزنی برگ معروف است؟265-

 تایگاه -الف

 یوم جنگلهای برگ ریزب -ب

 توندرا -ج

 علفزار -د

 کدام بیوم به جنگلهای پر باران معروف است؟266-

 بیوم جنگلهای گرمسیری و نیمه گرمسیری -الف

 بیوم علفزار -ب

 بیوم جنگلهای برگ ریز -ج

 توندرا -د

 کدام بیوم حاصلخیز ترین خاک جهان را داراست؟267-

 تایگاه -الف

 زبیوم جنگلهای برگ ری -ب

 توندرا -ج

 علفزار -د

 چه کسری از جهان از بیابان پوشیده شده است؟268-

 دو سوم -الف

 سه چهارم -ب

 یک پنجم -ج

 دو پنجم -د

 ویژگی های بیابان چیست؟269-

 کمبود آب و مواد آلی زیاد در خاک -الف

 تابش زیاد و مواد معدنی و نمک زیاد در خاک -ب

 خاک آن دارای مقادیر زیادی مواد معدنی و نمک هست اما مواد آلی در آن وجود ندارد -ج

 گیاهان زیادی ندارد -د

 این تعریف مربوط به کدام اکوسیستم است؟270-

 " حوضه آبی که در جنوب ایران قرار دارد با انبوهی از آبزیان"

 اکوسیستم خلیج فارس -الف

 اکوسیستم دریای عمان -ب



 سیستم دریاچه ارومیهاکو -ج

 اکوسیستم دریای خزر -د

 بزرگترین دریاچه جهان چه نام دارد؟271-

 خلیج فارس -الف

 دریای عمان -ب

 دریای خزر -ج

 دریای ارومیه -د

 چرا در اکوسیستم ناحیه خزری شاهد استقرار جنگلهای بیشتری هستیم؟272-

 شرایط آب و هوایی مساعدتر و بارش باران -الف

 صلخیزخاک حا -ب

 بارش زیاد -ج

 بادهای باران آور -د

 بز وحشی، خرگوش، راسو، خرس قهوه ای، سمور، گرگ، شغال حیوانات کدام اکوسیستم ایران هستند؟273-

 خزری -الف

 کوهستانی -ب

 بیابانی -ج

 روزه مختص کدام استان است؟120 بادهای722-علفزار -د274-

 سیستان و بلوچستان -الف

 گیالن -ب

 فارس -ج

 خراسان -د

 روزه مختص کدام اکوسیستم ایران است؟120 بادهای275-

 بیابانی و حاشیه کویری -الف

 علفزار -ب

 کوهستانی -ج

 خزری -د

 بزرگترین و کم باران ترین منطقه ایران چه نام دارد؟276-

 بیابان لوت -الف

 دشت کویر -ب

 طبس -ج

 بیابان لوت و دشت کویر -د

 میزان باران در بیابان لوت و دشت کویر به چه میزان است؟277-

 میلیلیتر03کمتر از  -الف

 میلیلیتر03بیشتر از  -ب

 میلیلیتر033بیشتر از  -ج

 میلیلیتر033کمتر از  -د

 مار، عقاب، مارمولک از حیوانات کدام اکوسیستم هستند؟278-

 نواحی خزری -الف

 نواحی کوهستانی -ب

 حاشیه کویرینواحی بیابانی و  -ج

 نواحی علفزار -د

 شود؟_در کدام از انواع اکوتورسیم تسهیالت بیشتری برای گردشگران در نظر گرفته می279-

 اکوتورسیم نرم -الف

 اکوتورسیم سخت -ب



 اکوتورسیم سازمان یافته -ج

 اکوتورسیم تخصصی -د

 اکوتورسیم مسئول و متعهد چه ویژگی دارد؟280-

 ابر محیط داشته استکمترین آثار منفی ر -الف

 بیشترین در آمد را نصیب کشور کند -ب

 تعداد توریست های کشور را افزایش دهد -ج

 تمام قوانین گردشگری را رعایت کند -د

 گویند؟_به افرادی که از طریق تورهای برنامه ربزی شده به طبیعت می روند چه می281-

 اکوتورسیم سازمان یافته -الف

 اکوتوریسم سخت -ب

 کوتوریسم نرما -ج

 اکوتوریسم تخصصی -د

 کدام گزینه جنگلی است که بدون دخالت انسان به وجود آمده ولی انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم282-

 در آن بهره برداری داشته است؟

 مصنوعی -الف

 طبیعی -ب

 دست کاشت -ج

 بکر -د

 گردد؟_تاریخچه اکوتوریسم به چه زمانی برمی283-

 اوایل قرن بیستم -الف

 اواسط قرن بیستم -ب

 اوایل قرن نوزدهم -ج

 اوایل قرن هیجدهم -د

 اولین کشوری که سفرهای اکوتور را آغاز کرد کدام کشور زیر بود؟284-

 کانادا -الف

 فرانسه -ب

 بلژیک -ج

 اتریش -د

 شود؟_زیر ساخت های اکوتوریست متناسب با چه چیزهایی طراحی می285-

 و فرهنگ منطقه طبیعت -الف

 میزان جاذبه های موجود -ب

 میزان رفت و آمد مردم -ج

 میزان تقاضای مردم -د

 برای کاهش اثرات منفی اکوتوریسم به خصوص در ایران چه اقداماتی باید صورت گیرد؟286-

 مشخص کردن ظرفیت منطقه -الف

 طبیعت و فرهنگ منطقه -ب

 میزان تقاضای مردم -ج

 ری را رعایت کردتمام قوانین گردشگ -د

 شود؟_اکوتوریسم به چند شکل باعث رونق اقتصادی منطقه می287-

 شکل2 -الف

 شکل5 -ب

 شکل6 -ج

 شکل7 -د

 اولین شخصی که واژه اکوتوریسم را به کار برد چه کسی بود؟288-



 0990هترز -الف

 0900هترز -ب

 0970هترز -ج

 0990هترز -د

 بررسی کردند؟ لیرمن و دارست اکوتوریسم را از چه نظر289-

 فعال و غیرفعال -الف

 نرم وسخت -ب

 درست و نادرست -ج

 آزاد -د

 کند چه نام دارد؟_فعالیتی که موجب تغییر رفتار توریست میشود و به حفظ محیط زیست کمک می290-

 نرم وسخت -الف

 درست و نادرست -ب

 آزاد -ج

 فعال و غیرفعال -د

 اکوتوریست به چه معناست؟291-

 صخره نورد -الف

 مسافر -ب

 کوه نورد -ج

 طبیعت گرد -د

 کدام تعریف برای اکوتوریست درست است؟292-

 ساعت از خانه و محل زندگی اش از دور می شود24 کسی که -الف

 کسی که به قصد تفریح از خانه و محل زندگی اش خارج می شود -ب

 چالشهای فیزیکی و فکری در مورد طبیعت می پردازدکسی که برای بهره گیری از طبیعت به سفر می رود و به  -ج

 کسی بدون هدف به طبیعت سفر می کند -د

 به کسانی که تحرک و پویایی زیادی برای دیدن نواحی بکر و طبیعی دارند گفته می شود؟293-

 فعال و غیرفعال -الف

 نرم وسخت -ب

 درست و نادرست -ج

 آزاد -د

 ه می شود؟اکوتوریست علمی به چه کسانی گفت294-

 به کسانی که تحرک و پویایی زیادی برای دیدن نواحی بکر و طبیعی دارند -الف

 کسی که برای بهره گیری از طبیعت به سفر می رود و به چالشهای فیزیکی و فکری در مورد طبیعت می پردازد -ب

 بیعی می روندافرادی که در چارچوب تحقیقات علمی برای موسسات پژوهشی و دانشگاهی به مناطق ط -ج

 به افرادی که از طریق تورهای برنامه ربزی شده به طبیعت می روند -د

 عالمت کدام سازمان است؟TIES(( عالمت اختصاری295-

 سازمان جهانگردی -الف

 سازمان یونسکو -ب

 جامعه بین المللی اکوتوریسم -ج

 شورای بین اللملی موزه ها -د

 دشگری چند درصد می باشد؟میزان رشد ساالنه تقاضا در بخش گر296-

 درصد9تا 0 -الف

 درصد7تا 0 -ب

 درصد0تا 2 -ج

 درصد8تا 3 -د



 اورامز درجه فعال بودن یا غیرفعال بودن اکوتوریسم را با چه چیزی ارتباط داده است؟297-

 با میزان رفتن به طبیعت -الف

 با میزان آلودگی محیط -ب

 با میزان ظرفیت منطقه -ج

 انسانهابا میزان مسولیت  -د

 اولین کسانی که به درجه سختی اکوتوریسم توجه کردند و آن را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کردند298-

 کدام گزینه زیر است؟

 لیرمن و دارست -الف

 هتزر -ب

 اورامز و هتزر -ج

 هافمن -د

 سازمان ملل بهترین راه را برای توسعه خردمندانه کشورهای در حال توسعه را ه چیزی می داند؟299-

 توریسم تفریحی -الف

 توریسم زیارتی -ب

 توریسم تاریخی -ج

 اکوتوریسم -د

 زیر ساختهای اکوتوریسم متناسب با چه چیزهایی طراحی می شود؟300-

 طبیعت و فرهنگ منطقه -الف

 مردم میزان رفت و آمد -ب

 میزان جاذبه های موجود -ج

 میزان تقاضای منطقه -د

 نقشه ها بر چه اساسی تقسیم بندی نمی شوند ؟301-

 موضوع -الف

 مقیاس -ب

 محتوا و کاربرد -ج

 شکل -د

 در جهت یابی بوسیله خورشید و ساعت در نیمکره شمالی نیمساز زاویه ی کوچک به کدام طرف است؟302-

 شمال -الف

 جنوب -ب

 رقش -ج

 غرب -د

 دوایر به هم نزدیک در تنه بریده درختان مشخص کننده کدام جهت هستند؟303-

 شمال -الف

 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 شود ؟_از ستاره قطبی برای یافتن کدام جهت در نیمکره شمالی استفاده می304-

 شمال -الف

 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 ب نما کدام جهت را به ما نشان خواهد داد ؟به هر سمتی که بایستم عقربه مغناطیسی قط305-

 شمال -الف

 جنوب -ب



 شرق -ج

 غرب -د

 چه لباسی مناسب مناطق گرم است؟306-

 لباس خنک و رنگ روشن -الف

 لباس رنگ روشن و عایق -ب

 لباس خنک و عایق -ج

 لباس راحت و خنک -د

 کدام گزینه از ویژگی های کوله پشتی نمی باشد؟307-

 .قابل تنظیم از نظر ارتفاع باشد -الف

 تعبیه جیب های کناری و جلویی درآن -ب

 .حاوی تسمه ران و کمر باشد -ج

 .همرنگ محیط باشد -د

 در نقشه ها نشان دهنده کدام جهت جغرافیایی است؟nw( (عالمت اختصاری308-

 شمال غربی -الف

 جنوب شرقی -ب

 شمال شرقی -ج

 جنوب غربی -د

 کسری صورت کسر چه عددی است؟در مقیاس 309-

 2 -الف

 0 -ب

 0 -ج

 0 -د

 اولین نقشه های جهان متعلق به کدام کشور می باشد؟310-

 یونان -الف

 مصر -ب

 ایران -ج

 روم -د

 برآمدگی یا تحدب هالل ماه درنیمه دوم ماه قمری به کدام یک از جهت های جغرافیایی است؟311-

 مشرق -الف

 مغرب -ب

 شمال -ج

 جنوب -د

 نقشه های جمعیت و توریست جزءکدام یک از انواع نقشه است؟312-

 توپوگرافی -الف

 موضوعی -ب

 طبیعی -ج

 انسانی -د

 کند؟_در کدام منطقه جهان خورشید دقیقا در مشرق طلوع کرده و در مغرب غروب می313-

 تمام مناطق جهان -الف

 مناطق قطبی -ب

 عرض های میانه -ج

 خط استو -د

 اولین نقشه های علمی جهان توسط چه کسی تهیه شده است؟314-

 بطلمیوس -الف



 بقراط -ب

 سقراط -ج

 افالطون -د

 در نقشه ها نشان دهنده کدام یک از جهت های جغرافیایی می باشند؟ne(( عالمت اختصاری315-

 شمال شرقی -الف

 جنوب شرقی -ب

 جنوب غربی -ج

 شمال غربی -د

 ءپدیدها و عوارض واقعی بر روی نقشه چه می گویند؟به میزان کوچک شدن اشیا316-

 توپوگرافی -الف

 مقیاس -ب

 ژئومر فولوژی -ج

 اقلیم شناسی -د

 در نیمکره شمالی آن بخشی از تنه درخت که خزه و گلسنگ بیشتری دارد کدام جهت جغرافیایی را نشان317-

 می دهد؟

 مشرق -الف

 شمال -ب

 جنوب -ج

 غرب -د

 باشد؟_در نقشه ها نشان دهنده کدام یک از جهت های جغرافیایی میSSW((عالمت اختصاری318-

 شمال شمال غربی -الف

 جنوب ،جنوب شرقی -ب

 جنوب ،جنوب غربی -ج

 شرق ،جنوب شرقی -د

 در نقشه ها نشان دهنده یک از جهت جغرافیایی می باشد؟WNW((عالمت319-

 شمال،شمال غربی -الف

 جنوب ،جنوب شرقی -ب

 ربیغرب شمال غ -ج

 شرق جنوب شرقی- -د

 دم ستاره های خوشه پروینی به چه سمتی است؟320-

 شمال -الف

 مشرق -ب

 مغرب -ج

 جنوب -د

 اولین نقشه ها مربوط به کجا بود؟321-

 ........لوح های گلی که حدود امالک افراد در نزدیکی رود نیل را مشخص می کرد -الف

 حدود امالک افراد بومی قاره اروپا را نشان می داد -ب

 مربوط به عصر رنسانس بود -ج

 مربوط به دوران ایران باستان بود -د

 نقشه هایی که پستی و بلندی ها و ارتفاعات روی زمین را به صورت خطوط منحنی بسته نشان می دهد چه322-

 نام دارد؟

 نقشه موضوعی -الف

 نقشه طبیعی -ب

 انسانی نقشه -ج



 نقشه توپوگرافی -د

 کدام تعریف برای نقشه های موضوعی صحیح می باشد؟323-

 این نقشه ها بر اساس یک موضوع بخصوص تهیه می شود -الف

 نقشه هایی که پستی و بلندی ها و ارتفاعات روی زمین را به صورت خطوط منحنی بسته نشان می دهد -ب

 ده ها در آن کوچک شده اندنقشه هایی که به میزان الزم همه پدی -ج

 این نقشه ها بر اساس موضوعات مختلف تهیه می شود -د

 نقشه های صنایع، کشاورزی، صادرات و واردات جزو کدام دسته از نقشه ها می باشد؟324-

 نقشه موضوعی -الف

 نقشه طبیعی -ب

 نقشه اقتصادی -ج

 نقشه توپوگرافی -د

 قسیم می شوند؟نقشه ها از نظر مقیاس به چند دسته ت325-

 دسته2 -الف

 دسته4 -ب

 دسته5 -ج

 دسته1 -د

 بلندترین نقطه هر کوه را چه می نامند؟326-

 خط الراس -الف

 تپه -ب

 قله -ج

 یال -د

 در کوهستان کدام عامل باعث کاهش دما و اکسیژن هوا شده و صعود را دشوارتر می کند؟327-

 افزایش فشار -الف

 کاهش فشار -ب

 افزایش ارتفاع -ج

 کاهش ارتفاع -د

 کدام گزینه فضایی زیرزمینی است که در فرایندی طبیعی زایش یافته و به خارج از پوسته زمین راه پیدا328-

 کرده است؟

 غار -الف

 چاه -ب

 حفره -ج

 چاه غار -د

 تاریخی ایران است؟ -کدام گزینه از غارهای آهکی 329-

 ایوب -الف

 کان گوهر -ب

 کرفتو -ج

 دیو زندان -د

 تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟330-

به تمامی سنگهایی که بعد از زایش فضای غار و در بخش باالی سطح ایستابی بر اثر چکیدن آب حاوی بیکربنات  "

 کلسیم در

 " مناطق مختلف غار پدید می آیند

 چکنده -الف

 آبشارسنگ -ب

 غارسنگ -ج



 چکیده -د

 کیدن آب از سقف غار و تشکیل عمودی آن در زیر سقف پدید می آیند،به تمامی غارسنگهایی که بر اثر چ331-

 چه گفته می شود؟

 چکنده -الف

 آبشارسنگ -ب

 غارسنگ -ج

 چکیده -د

 به تمامی غارسنگهایی که بر اثر چکیدن آب از سقف غار و تشکیل عمودی آن در زیر سقف پدید می آیند،332-

 چه گفته می شود؟

 چکنده -الف

 آبشارسنگ -ب

 غارسنگ -ج

 چکیده -د

 کدام سنگ ها از تغییر شکل سنگ های قبلی به علت تغییر شرایط فیزیکی (فشار ـ دما) و تاثیر سیاالت بر333-

 سنگ ها و در حالت جامد به وجود می آیند؟

 آذرین -الف

 رسوبی -ب

 نمک -ج

 دگرگون شده -د

 ماده ای نرم و پودری که بر روی دیوار ها ویا کف غارها دیده می شود چه نام دارد؟334-

 فالوستون -الف

 ریم استون -ب

 مون میلک -ج

 مروارید غار -د

 هسته مرکزی زمینی از چه جنسی است؟335-

 آهن و کروم -الف

 آلومینیوم -ب

 آهن و نیکل -ج

 مس وسرب -د

 ت کن یا مصنوعی چه بود؟هدف انسانها از ساختن غارهای دس336-

 زندگی -الف

 نظامی -ب

 مذهبی -ج

 تمامی موارد فوق صحیح می باشد -د

 بزرگترین غار آهکی شناخته شده در ایران کدام غار است؟337-

 غار کرفتو -الف

 غار قوری قعله -ب

 غار علیصدر -ج

 غار رود افشان -د

 بزرگترین غار آبی قابل قایقرانی جهان کدام غار است؟338-

 غار علیصدر همدان -الف

 غار قوری قعله پاوه -ب

 غار کر فتوتکاب -ج

 غار کبوتر مراغه -د



 مهمترین قله رشته کوههای خراسان کدام قله است؟339-

 قله بینالود -الف

 قله هللا اکبر -ب

 قله شاه جهان -ج

 قله کپه داغ -د

 بد کدام تشکیالت آهکی را بوجود میهنگامی که آب به دیواره های شیب دارصخره های غار راه می یا340-

 آورد؟

 ریم استون -الف

 فالوستون -ب

 مون میلک -ج

 مروارید غار -د

 بزرگترین و معروف ترین غار جهان چیست ودر کجا قرار دارد؟341-

 غار علیصدر همدان -الف

 غار ورونیا گرجستان -ب

 زاگرس جنوب شرقی -ج

 غار کرفتو تکاب -د

 بر اساس این نظریه وقوع یک انفجار بزرگ در آسمان ، خورشید و دیگر سیارات منظومه شمسی به وجود342-

 آمدند ؟

 نظریه الپالس -الف

 نظریه بیگ بنگ -ب

 نظریه وایسکر -ج

 نظریه نیوتون -د

 ؟بر اساس این نظریه زمین به صورت ذرات گرد و غبار مانندی بوده که به تدریج سخت وسفت شده است343-

 فرضیه الپالس -الف

 نظریه بیگ بنگ -ب

 فرضیه وایسکر -ج

 نظریه نیوتون -د

 فسیل ها غالبا در چه سنگ هایی مشاهده می شوند؟344-

 رسوبی -الف

 آذرین -ب

 دگرگونی -ج

 آهکی -د

 فرق اصلی سنگهای آذرین با سنگهای رسوبی چیست؟345-

 نداشتن بلور -الف

 نداشتن فسیل -ب

 سخت نبودن -ج

 ه ای بودنورق -د

 فسیل ها غالبا در چه سنگ هایی مشاهده می شوند؟346-

 رسوبی -الف

 آذرین -ب

 دگرگونی -ج

 آهکی -د

 قله اشترانکوه در کدام استان کشور قرار دارد؟347-

 لرستان -الف



 کردستان -ب

 آذربایجان -ج

 گیالن -د

 صخره ها به چند دسته تقسیم می شوند؟348-

 آذرین، رسوبی، دگرگونی -الف

 دگرگونی، الیه الیه -ب

 رسوبی، دگرگونی -ج

 دگرگونی و آهکی -د

 قله کرکس در کدام شهر ایران قرار دارد؟349-

 سمنان -الف

 کاشان -ب

 تهران -ج

 قزوین -د

 قله اشترانکوه در کدام استان کشور قراردارد؟350-

 لرستان -الف

 کردستان -ب

 آذربایجان -ج

 گیالن -د

 قله شیرکوه در کدام استان کشور قرار دارد؟351-

 همدان -الف

 ایالم -ب

 یزد -ج

 شیراز -د

 براساس کدام نظریه زمین به شکل توده عظیم گازی شکل از خورشید جدا شده است؟352-

 نظریه الپالس -الف

 نظریه بیگ بنگ -ب

 نظریه وایسکر -ج

 نظریه نیوتون -د

 ه نام دارد؟قشری که خارج زمین احاطه می کند چ353-

 (کره هوا) اتمسفر -الف

 (کره یخ)کریوسفر -ب

 بیوسفر -ج

 (آب کره )هیدروسفر -د

 نام دیگر کره یخ چیست؟354-

 اتمسفر -الف

 کریوسفر -ب

 بیوسفر -ج

 هیدروسفر -د

 بیوسفر چگونه پدید می آید؟355-

 به قشری که خارج زمین احاطه می کند می گویند -الف

 شی از پوسته جامد زمین را می پوشاندالیه ای یخچالی که بخ -ب

 از تخریب جنگلها یا از تجزیه اجساد جانوران دریایی به وجود می آید -ج

 فرو رفتگی هایی که در پوسته زمین وجود دارد و توسط آب پر شده است -د

 اتمسفر چگونه پدید می آید؟356-



 به قشری که خارج زمین احاطه می کند می گویند -الف

 یخچالی که بخشی از پوسته جامد زمین را می پوشاند الیه ای -ب

 از تخریب جنگلها یا از تجزیه اجساد جانوران دریایی به وجود می آید -ج

 فرو رفتگی هایی که در پوسته زمین وجود دارد و توسط آب پر شده است -د

 هیدروسفر چگونه پدید می آید؟357-

 ویندبه قشری که خارج زمین احاطه می کند می گ -الف

 الیه ای یخچالی که بخشی از پوسته جامد زمین را می پوشاند -ب

 از تخریب جنگلها یا از تجزیه اجساد جانوران دریایی به وجود می آید -ج

 فرو رفتگی هایی که در پوسته زمین وجود دارد و توسط آب پر شده است -د

 کریوسفر چگونه پدید می آید؟358-

 به قشری که خارج زمین احاطه می کند می گویند -الف

 الیه ای یخچالی که بخشی از پوسته جامد زمین را می پوشاند -ب

 از تخریب جنگلها یا از تجزیه اجساد جانوران دریایی به وجود می آید -ج

 فرو رفتگی هایی که در پوسته زمین وجود دارد و توسط آب پر شده است -د

 هوا چیست؟نام دیگر کره 359-

 اتمسفر -الف

 کریوسفر -ب

 بیوسفر -ج

 هیدروسفر -د

 نام دیگر کره آب چیست؟360-

 اتمسفر -الف

 کریوسفر -ب

 بیوسفر -ج

 هیدروسفر -د

 شعاع زمین دارای چند بخش است؟361-

 بخش2 -الف

 بخش4 -ب

 بخش3 -ج

 بخش0 -د

 سنگهای کره زمین به چند دسته تقسیم می شوند؟362-

 ن، رسوبی، دگرگونی یا الیه الیهسنگهای آذری -الف

 دگرگونی -ب

 رسوبی، دگرگونی -ج

 الیه الیه -د

 این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟363-

 .منشاء خارجی دارند و تحت تأثیر عواملی مثل آب و باد بوجود می آیند

 سنگهای آذرین -الف

 الیه الیه -ب

 رسوبی -ج

 دگرگونی -د

 گزینه است؟این تعریف مربوط به کدام 364-

 از انحالل و ته نشین شدن مجدد مواد محلول به دست می آید

 سنگهای آذرین -الف

 الیه الیه -ب



 رسوبی شیمیایی -ج

 دگرگونی -د

 این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟365-

 در نتیجه فعالیتهای حیاتی موجودات و به هم پیوستن بقایای آهکی به وجود می آیند

 سنگهای آذرین -الف

 الیه الیه -ب

 رسوبی آلی -ج

 دگرگونی -د

 این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟366-

 در اثر حرکت آبها و رودها به وجود می آید

 سنگهای آذرین -الف

 الیه الیه -ب

 رسوبی با منشآ تخریبی -ج

 دگرگونی -د

 ناهمواری های ایران را به چند دسته می توان تقسیم کرد؟367-

 ی شمالی و مرکزیدسته کوهها2 -الف

 دسته کوههای شمالی1 -ب

 دسته کوههای شمالی و مرکزی وشرقی3 -ج

 دسته کوههای شمالی، کوههای مرکزی، کوههای زاگرس، کوههای شرقی4 -د

 کوه یخ چگونه بوجود می آیند؟368-

 توده یخی که از انتها یا کناره یخچال جدا شده و روی آب دریا شناور مانده است -الف

 تجمیعی از مواد معدنی استالیه  -ب

 از روی آب آمدن مواد معدنی درست شده است -ج

 از تجمع مواد آهکی بوجود می آید -د

 تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟369-

 غارهایی که به منظور اهداف خاصی ساخته شده است

 غار طبیعی -الف

 غار آتشفشانی -ب

 غارمصنوعی -ج

 غار بادی -د

 نورد چقدر باید باشد؟ قطر ساک غار370-

 سانت باشد83و 40 نباید بیش از -الف

 سانت باشد033تا 03بین  -ب

 سانت باشد20 کمتر از -ج

 سانت باشد033بیشتر از  -د

 روشنایی برای غار نوردی به چند دسته تقسیم می شود؟ چراغ371-

 دسته فقط الکترونیکی1 -الف

 دسته برقی و استیلنی2 -ب

 دسته برقی، استیلنی، مختلط3 -ج

 دسته برقی، استیلنی، مختلط، ذغالی4 -د

 سوخت مصرفی چراغ های استیلنی چیست؟372-

 بنزین -الف

 نفت -ب

 کربور خالص -ج



 برق -د

 منبع مصرفی چراغ های برقی از چه چیزی تامین می شود؟373-

 برق -الف

 باطری های خشک -ب

 نفت -ج

 کربور خالص -د

 ت برا ی کفش غار نورد چه می باشد؟بهترین حال374-

 زیره ای محکم و مقاوم داشته باشد -الف

 کفش معمولی باشد -ب

 بند نداشته باشد -ج

 از برند های معروف تهیه شده باشد -د

 قطر طناب غارنوردی کدام گزینه زیر می باشد؟375-

 میلی متر باشد00میلی متر و بیشتر از 03نباید کمتر از  -الف

 میلی متر باشد02میلی متر و بیشتر از 9متر از نباید ک -ب

 میلی متر باشد00میلی متر و بیشتر از 8نباید کمتر از  -ج

 میلی متر باشد00میلی متر و بیشتر از 0نباید کمتر از  -د

 هوا عمدتاً شامل چه گازهایی است؟376-

 اکسیژن، نیتروژن، دی اکسیدکربن -الف

 اکسیژن، نیتروژن -ب

 روژن، دی اکسیدکربن، آرگون و دیگر گازهااکسیژن، نیت -ج

 اکسیژن، آرگون، دی اکسیدکربن -د

 کدام یک از عوامل زیر جزءعوامل موثر در آب و هوا ی ایران نمی باشند؟377-

 ارتفاع -الف

 بادهای باران آور -ب

 نزدیکی به دریا -ج

 طول جغرافیایی -د

 متر ارتفاع چند درجه سانتی گراد می باشد؟1111هر میزان متوسط کاهش دما با افزایش ارتفاع به ازای378-

 درجه8 -الف

 درجه10 -ب

 درجه00 -ج

 درجه9 -د

 بیشترین درصد گازهای اتمسفر را کدام گازتشکیل می دهد؟379-

 (ازت )نیتروژن -الف

 اکسیژن -ب

 دی اکسید کربن -ج

 آرگون -د

 بیشترین بارش ایران در کدام منطقه صورت می گیرد؟380-

 بندر ترکمن -الف

 آذربایجان شرقی -ب

 رشته کوههای البرز -ج

 بندر انزلی -د

 تمام گیاهانی که گل می دهند در گروهی به نام .......طبقه بندی می شوند؟381-

 نهان دانگان -الف

 باز دانگان -ب



 سرخس ها -ج

 خزه ها -د

 چرا رشد طوطی سرخسها از خزه ها زیادتر است؟382-

 تن ریشه هابه دلیل داش -الف

 به دلیل داشتن ساقه -ب

 به دلیل داشتن آوند -ج

 به دلیل داشتن برگ -د

 این توده باران آور باعث بارندگی سیل آسا در فصل تابستان در منطقه سیستان و بلوچستان می شود؟383-

 توده مدیترانه ای -الف

 توده موسمی یا مونسون -ب

 توده سودانی -ج

 توده سرد سیبری -د

 م بیابان چه کسری از مساحت ایران را خود اختصاص داده است؟بیو384-

 یک چهارم -الف

 یک پنجم -ب

 سه چهارم -ج

 دوسوم -د

 الله واژگون از گونه های گیاهی کدام ناحیه ایران محسوب می شود؟385-

 منطقه زاگراسی -الف

 منطقه ایرانی و تورانی -ب

 منطقه خزری -ج

 کناره های خلیج فارس -د

 یاهان چوبی کارخانه غذا سازی گیاه چه نام دارد؟در گ386-

 برگ -الف

 ریشه -ب

 ساقه -ج

 شاخه ها -د

 نگه داشتن گیاه در خاک وظیفه کدام اندام آن است؟387-

 ریشه -الف

 ساقه -ب

 آوند -ج

 شاخه -د

 این کلمه به مناطقی گفته می شودکه دارای گیاهان و جانواران مخصوص به خود باشد؟388-

 اکوسیستم -الف

 اکوتورسیم -ب

 بیوم -ج

 اکولوژی -د

 کدام اثر طبیعی ملی فرهنگ ایرانی نماد پایداری و استواری است؟389-

 اثر طبیعی قله دماوند -الف

 اثر ملی قله تفتان -ب

 اثر ملی قله سبالن -ج

 اثر ملی قله دنا -د

 قدیمی ترین پارک ملی ایران کدام است؟390-

 ه اورومیهپارک ملی دریاچ -الف



 پارک ملی گلستان -ب

 پارک ملی کویر -ج

 پارک ملی خجیر -د

 اثر طبیعی گنبد های نمکی خرسین در کدام استان قرار دارد؟391-

 آذربایجان غربی -الف

 کردستان -ب

 هرمزگان -ج

 سیستان و بلوچستان -د

 کدام یک از پارکهای ملی زیر در استان تهران قرار دارد؟392-

 تورانپارک ملی  -الف

 پارک ملی کویر -ب

 پارک ملی خجیر -ج

 پارک ملی گلستان -د

 کدام یک از گزینه های زیر از وظایف ساقه در گیاهان است؟393-

 نگه داشتن شاخه ها و برگ -الف

 نگه داشتن گیاه در خاک -ب

 جذب آب برای گیاه -ج

 ذخیره مواد غذایی برای گیاه -د

 ه فرد گیاهی کدام ناحیه ایران است؟سوسن چلچراغ از گونه های منحصر ب394-

 منطقه زاگرس -الف

 منطقه ایران و تورانی -ب

 منطقه خزری -ج

 کناره های خلیج فارس -د

 گیاه مهر خوش از گونه های گیاهی انحصاری کدام منطقه است؟395-

 منطقه زاگرس -الف

 منطقه ایران و تورانی -ب

 منطقه خزری -ج

 کناره های خلیج فارس و دریای عمان -د

 کدام گروه از گیاهان فاقد ساقه ،برگ ،ریشه و گل هستند؟396-

 باز دانه گان -الف

 نهادن دانه گان -ب

 خزه ها -ج

 سرخس ها -د

 گیاهان کدام یک از بیوم های جهان بیشتر از خزه ها و گلسنگ ها تشکیل می شود؟397-

 توندرا -الف

 تایگا -ب

 های برگ ریزجنگل- -ج

 علفزار -د

 اثر طبیعی ملی خشکه داران در کدام استان قرار دارد؟398-

 سمنان -الف

 مازندران -ب

 کردستان -ج

 ایالم -د

 پارک ملی کویر در کدام استانها قرار دارد ؟399-



 سمنان- تهران -الف

 اصفهان- سمنان -ب

 تهران- مازندران -ج

 خراسان-تهران -د

 هرام در کدام یک از پارک های ملی ایران قرار دارد؟کاروانسرا ی قصر ب400-

 پارک ملی توران -الف

 پارک ملی کویر -ب

 پارک ملی خجیر -ج

 پارک ملی گلستان -د

 به لوله ها یاکانالهایی که در گیاهان آب و مواد غذایی را انتقال می دهند چه می گویند؟401-

 ساقه -الف

 ریشه -ب

 آوند -ج

 کلروفیل -د

 ای گوگردی از ویژگیهای کدام اثر طبیعی ملی ایران است؟جشمه ه402-

 اثر طبیعی ملی قله سبالن -الف

 اثر طبیعی ملی گنبدهای نمکی خرسین -ب

 اثر طبیعی ملی قله تفتان -ج

 اثر طبیعی ملی قله دماوند -د

 بیوم جنگلهای گرمسیری ونیمه گرمسری در کدام بخش ایران قابل مشاهده است؟403-

 سواحل دریای خزر -الف

 سواحل دریای عمان و خلیج فارس -ب

 دشت کویر -ج

 جنگلهای بلوط ناحیه زاگرس -د

 کدام بیوم جهان به جنگلهای مخروطی شکل یا سوزنی برگ معروف است؟404-

 بیوم علفزار -الف

 بیوم بیابان -ب

 بیوم تایگا -ج

 بیوم توندار -د

 روفند؟کدام جنگلهای به جنگلهای بارانی مع405-

 جنگلهای گرمسیری و نیمه گرمسری -الف

 جنگلهای سوزنی برگ تایگا -ب

 جنگلهای پهن برگ عرضهای میانی -ج

 جنگلهای مناطق علفزار -د

 بادهای صدوبیست روزه سیستان درکدام بیوم ایران می وزند؟406-

 بیوم جنگلهای نیمه گرمسیری -الف

 بیوم بیابان -ب

 بیوم علفزار -ج

 اربیوم توند -د

 کدام تاالب یکی از مهمترین اکوسیستمهای دریای خزر را به خود اختصاص داده است که دارای گونه های407-

 مختلف جانوری و پوششهای گیاهی فراوان است؟

 قوری گل -الف

 انزلی -ب

 شادگان -ج



 گاوخونی -د

 اقلیم محلی چیست؟408-

 پدید می آیداقلیمی که از سیستمهای بزرگ جوی و گردش سیاره ای  -الف

 اقلیمی که تحت تآثیر عوارض سطح زمین شکل می گیرد -ب

 جزیی از اقلیم متوسط است که نتیجه ناهمگونی پوشش سطح زمین است -ج

 کوچکترین واحد اقلیم است که تحت شرایط فیزیکی دقیق و ظریف سطح زمین شکل می گیرد -د

 بزرگ اقلیم چیست؟409-

 گ جوی و گردش سیاره ای پدید می آیداقلیمی که از سیستمهای بزر -الف

 اقلیمی که تحت تآثیر عوارض سطح زمین شکل می گیرد -ب

 جزیی از اقلیم متوسط است که نتیجه ناهمگونی پوشش سطح زمین است -ج

 کوچکترین واحد اقلیم است که تحت شرایط فیزیکی دقیق و ظریف سطح زمین شکل می گیرد -د

 اقلیم متوسط چیست؟410-

 اقلیمی که از سیستمهای بزرگ جوی و گردش سیاره ای پدید می آید -الف

 اقلیمی که تحت تآثیر عوارض سطح زمین شکل می گیرد -ب

 جزیی از اقلیم متوسط است که نتیجه ناهمگونی پوشش سطح زمین است -ج

 کوچکترین واحد اقلیم است که تحت شرایط فیزیکی دقیق و ظریف سطح زمین شکل می گیرد -د

 ریز اقلیم چیست؟411--

 اقلیمی که از سیستمهای بزرگ جوی و گردش سیاره ای پدید می آید -الف

 اقلیمی که تحت تآثیر عوارض سطح زمین شکل می گیرد -ب

 جزیی از اقلیم متوسط است که نتیجه ناهمگونی پوشش سطح زمین است -ج

 ف سطح زمین شکل می گیردکوچکترین واحد اقلیم است که تحت شرایط فیزیکی دقیق و ظری -د

 تروپسفر چیست؟412-

 اصلی ترین الیه اتمسفر است که تمام اتفاقات آب و هوایی در آن اتفاق می افتد -الف

 الیه ای که ازن درآن تشکیل می گردد -ب

 باالترین الیه جو است -ج

 الیه خارجی جو است که در اثر گرما تبدیل به یون می شود -د

 استراتوسفر چیست؟413-

 اصلی ترین الیه اتمسفر است که تمام اتفاقات آب و هوایی در آن اتفاق می افتد -الف

 الیه ای که ازن درآن تشکیل می گردد -ب

 باالترین الیه جو است -ج

 الیه خارجی جو است که در اثر گرما تبدیل به یون می شود -د

 یونوسفر چیست؟414-

 اقات آب و هوایی در آن اتفاق می افتداصلی ترین الیه اتمسفر است که تمام اتف -الف

 الیه ای که ازن درآن تشکیل می گردد -ب

 باالترین الیه جو است -ج

 الیه خارجی جو است که در اثر گرما تبدیل به یون می شود -د

 تمام اتفاقات آب و هوایی و بارندگی در کدام الیه اتفاق می افتد؟415-

 تروپوسفر -الف

 استراتوسفر -ب

 مزوسفر -ج

 ترموسفر -د

 در کدام الیه ازن تشکیل می شود؟416-

 تروپوسفر -الف

 استراتوسفر -ب



 مزوسفر -ج

 ترموسفر -د

 باالترین الیه جو کدام است؟417-

 تروپوسفر -الف

 استراتوسفر -ب

 مزوسفر -ج

 ترموسفر -د

 در کدام الیه براثر گرما ذرات به یون تبدیل می شوند؟418-

 تروپوسفر -الف

 استراتوسفر -ب

 یونوسفر -ج

 ترموسفر -د

 کدام الیه بر روی تروپوسفر قرار دارد؟419-

 تروپوسفر -الف

 استراتوسفر -ب

 مزوسفر -ج

 ترموسفر -د

 عامل بارندگی در ایران چیست؟420-

 بادهای شرقی -الف

 بادهای غربی -ب

 طول جغرافیایی -ج

 عرض جغرافیایی -د

 بانی است؟کدام مورد از ویژگی اقلیم بیا421-

 میلیمتر است از نطر پوشش گیاهی فقیر است03متوسط بارش آن کمتر از  -الف

 دوره گرما کم و کوتاه است -ب

 پوشش گیاهی غنی دارد و پرباران است -ج

 تابش خورشید کم بارندگی زیاد دارد -د

 کدام مورد از ویژگی اقلیم نیمه بیابانی است؟422-

 یلیمتر است از نظر پوشش گیاهی فقیر استم03متوسط بارش آن کمتر از  -الف

 دوره گرما کم و کوتاه است پوشش گیاهی غنی دارد و پرباران است -ب

 مقدار بارش بیشتر و دوره گرما کوتاهتر است -ج

 تابش خورشیدزیادتر و بارندگی زیادی دارد -د

 کدام مورد از ویژگی اقلیم خزری است؟423-

 لیمتر است از نظر پوشش گیاهی فقیر استمی03متوسط بارش آن کمتر از  -الف

 دوره گرما کم و کوتاه است پوشش گیاهی غنی دارد و پرباران است -ب

 مقدار بارش بیشتر و دوره گرما کوتاهتر است -ج

 رطوبت زیاد، بارندگی بسیار زیاد در همه فصول، اختالف کم درجه حرارت در طول شبانه روز -د

 قسمت وارد ایران می شود؟ توده هوای سودانی از کدام424-

 از شمال و شمال غربی -الف

 از جنوب غربی -ب

 از جنوب شرقی -ج

 از شمال و شمال شرقی -د

 جهنم کوچک نام دیگر کدام توده هوایی است؟425-

 توده هوای سودانی -الف



 توده هوای موسمی یا مونسون -ب

 توده هوای سرد سیبری -ج

 توده هوای گرم عربستان -د

 محل تشکیل باد تورانه کجاست؟426-

 بر روی اقیانوس هند و خلیج بنگال -الف

 البرز شرقی برروی دامنه های جنوبی ارتفاعات -ب

 برروی حوضچه دریای خزر -ج

 در استان سیستان و بلوچستان -د

 محل تشکیل توده هوای موسمی یا مونسون کجاست؟427-

 بر روی اقیانوس هند و خلیج بنگال -الف

 ی دامنه های جنوبی ارتفاعات البرز شرقیبررو -ب

 برروی حوضچه دریای خزر -ج

 در استان سیستان و بلوچستان -د

 محل تشکیل بادهای منجیل کجاست؟428-

 بر روی اقیانوس هند و خلیج بنگال -الف

 برروی دامنه های جنوبی ارتفاعات البرز شرقی -ب

 برروی حوضچه دریای خزر -ج

 لوچستاندر استان سیستان و ب -د

 گیاهانی مانند گز، گونهای خاردار، قیچ و گیاهان تیره گندمیان مختص کدام اکوسیستم شاخص ایران است؟429-

 کوهستانی -الف

 جنگلی -ب

 بیابانی و کویری -ج

 آبی -د

 کدام فیلسوف گیاهان را به سه دسته )علف، درختچه، درخت( تقسیم کرده بود؟430-

 ارسطو -الف

 افالطون -ب

 اطسقر -ج

 بقراط -د

 نداشتن آوند جزو ویژگی های کدام دسته از گیاهان است؟431-

 سرخس ها -الف

 خزه ها -ب

 گلها -ج

 گون ها -د

 گیاهانی که ریشه و ساقه و برگ دارند جزو کدام دسته از گیاهان هستند؟432-

 سرخس ها -الف

 خزه ها -ب

 گلها -ج

 گون ها -د

 ادتر است؟چرا رشد طوطی سرخس ها از خزه ها زی433-

 به دلیل داشتن ریشه ها -الف

 به دلیل داشتن ساقه -ب

 به دلیل داشتن آوند -ج

 به دلیل داشتن برگ -د

 بیوم بیابان چه کسری از مساحت جهان را خود اختصاص داده است؟434-



 یک چهارم -الف

 یک پنجم -ب

 سه چهارم -ج

 دوسوم -د

 تنوع پوشش گیاهی در کدام بخش از ایران بیشتر است؟435-

 منطقه زاگرسی -الف

 منطقه ایران و تورانی -ب

 منطقه خزری -ج

 کناره های خلیج فارس -د

 قدیمی ترین درختان جهان جزو کدام دسته از گیاهان هستند؟436-

 سرخس ها -الف

 بازدانگان -ب

 نهان دانگان -ج

 خزه ها -د

 ونه های گیاهی کدام ناحیه ایران محسوب می شود؟الله واژگون از گ437-

 منطقه زاگراسی -الف

 منطقه ایرانی و تورانی -ب

 منطقه خزری -ج

 کناره های خلیج فارس -د

 به لکه های قهوه ای رنگ پشت برگ سرخس چه می گویند؟438-

 تخمدان -الف

 ریزوم -ب

 گنیه -ج

 کلروفیل -د

 یاه چه نام دارد؟در گیاهان چوبی کارخانه غذا سازی گ439-

 برگ -الف

 ریشه -ب

 ساقه -ج

 شاخه ها -د

 چنگلهای پراکنده بلوط پوشش گیاهی کدام یک از مناطق رویشی ایران را تشکیل می دهد؟440-

 منطقه زاگرس -الف

 منطقه ایران و تورانی -ب

 منطقه خزری -ج

 کناره خلیج فارس -د

 ست؟نگه داشتن گیاه در خاک وظیفه کدام اندام آن ا441-

 ریشه -الف

 ساقه -ب

 آوند -ج

 شاخه -د

 خزه ها به چه وسیله ای زیاد می شوند؟442-

 هاگ -الف

 گرده افشانی -ب

 قلمه زنی -ج

 هاگ و قلمه زنی -د



 سرخس ها بیشتر در کدام منطقه یافت می شوند؟443-

 مناظق خزری -الف

 جنگلهای پرباران استوایی -ب

 نواحی کوهستانی -ج

 نواحی بیابانی -د

 هاگدان در کجا قرار دارد؟444-

 ریشه -الف

 ساقه -ب

 برگ -ج

 گینه -د

 کدامیک جزو مهمترین بازدانگان است؟445-

 کاج -الف

 صنوبر -ب

 سرخس -ج

 خزه -د

 فراوانترین گونه های گیاهان روی زمین کدامند؟446-

 بازدانگان -الف

 نهاندانگان -ب

 سرخسها -ج

 گلسنگها -د

 ولی رشد قطری نیز دارند؟کدامیک عالوه بر رشد ط447-

 گیاهان چوبی -الف

 گیاهان علفی -ب

 خزه ها -ج

 سرخس ها -د

 درگیاهان چوبی با برش ساقه گیاه ، حلقه های متحدالمرکزی دیده می شود که به آنها ...... می گویند448-

 آوند -الف

 هاگ -ب

 گنیه -ج

 حلقه های رشد ساالنه -د

 ی سفید پلت ولیلگی از گونه های انحصاری کدام بخش ایران است؟گونه های گیاهی بلند مازو انجیل449-

 منطقه زاگرس -الف

 منطقه ایران و تورانی -ب

 منطقه خزری -ج

 کناره های خلیج فارس -د

 سو سن چلچراغ گیاه مخصوص کدام منطقه است؟450-

 منطقه زاگرس -الف

 منطقه ایران و تورانی -ب

 منطقه خزری -ج

 کناره های خلیج فارس -د

 منطقه ایرانی و تورانی جزو کدام مناطق دسته بندی گردیده است؟451-

 مناطق خشک -الف

 مناطق خزری -ب

 مناطق زاگرسی -ج



 مناطق کوهستانی -د

 گیاه مهرخوش گونه انحصاری کدام منظقه است؟452-

 کرانه خلیج فارس و دریای عمان -الف

 منطقه زاگرسی -ب

 یمنطقه خزر -ج

 منطقه ایرانی و تورانی -د

 گیاهان اندمیک ایران در کدام مناطق بیشتر دیده می شوند؟453-

 کرانه خلیج فارس و دریای عمان -الف

 منطقه زاگرسی -ب

 منطقه خزری -ج

 منطقه ایرانی و تورانی -د

 امروزه خالصترین اسبهای ترکمن ایران را در توابع کدام استان می توان یافت؟454-

 لستانگ -الف

 مازندران -ب

 فارس -ج

 همدان -د

 امروزه از اسبچه ی خزر برای چه کاری استفاده می شود؟455-

 آموزش کودکان -الف

 حمل ارابه -ب

 سیرک -ج

 چوگان -د

 کدام یک از گزینه ها جزء رشته اسکی محسوب نمی شوند؟456-

 استقامت بیاتلون -آلپاین  -الف

 اسکی صحرانوردی -مارپیچ  -ب

 دان هیل - باله -ج

 درساژ -د

 نام رشته زیر چیست؟457-

نوعی مسابقه در اسکی آزاد است که در آن هر اسکی باز یک عمل یا یک حرکت زیبا و جالب را با ترنم موسیقی  "

 در یک

 ".دهد شیب مالیم انجام می

 آلپاین -الف

 دان هیل -ب

 باله -ج

 اسنوبرد -د

 کیلومتر اسکی صحرایی انجام می20 مسابقه قهرمانی اسکی است که در آن مسابقه دهندگان متجاوز از458-

 دهند و در یک نقطه معین متوقف می شوند، سپس با اسلحه به طرف هدفهایی که در آنجا قرار داده شده

 .است نشانه گیری می کنند

 استقامت بیاتلون -الف

 صحرانوردی -ب

 اسنوبرد -ج

 ینآلپا -د

 کدام اسکی همراه با پرش است و برنده، اسکی بازی است که باالترین امتیاز را دارد؟459-

 اسکی صحرایی با پرش -الف

 اسکی صحرانوردی -ب



 پرش با اسکی -ج

 آلپاین -د

 کدام گزینه از تجهیزات عمومی کوهنوردی نمی باشد؟460-

 باتون -الف

 کفش -ب

 چراغ پیشانی -ج

 کتری -د

 ین آثار اسکی درجهان در کدام کشور شناخته شده است؟قدیمی تر461-

 سوئیس -الف

 سوئد -ب

 فالند -ج

 نروژ -د

 کلمه اسکی از زبان کدام کشور گرفته شده است؟462-

 سوئد -الف

 سوییس -ب

 نروژ -ج

 ایسلند -د

 می آید که معنی .......... را می دهد؟sciclth کلمه اسکی از کلمه ایسلندی463-

 کفش یخ -الف

 کفش برف -ب

 کفش چوب -ج

 کفش اسکی -د

 اسکی به عنوان یک ورزش برای نخستین بار.......شروع شد؟464-

 فنالند -الف

 نروژ -ب

 سوئد -ج

 سوئیس -د

 اسب کوارتر برای چه کاری استفاده می شود؟465-

 آموزش کودکان -الف

 کشیدن گاری و درشکه -ب

 سیرک -ج

 مسابقات وسترن -د

 سب که برای کشیدن درشکه و گاری استفاده می شود چه نام دارد؟بزرگترین نژاد ا466-

 آندالوزین -الف

 فریزین -ب

 پینت -ج

 شایر -د

 کدام نژاد اسب برای استفاده درسیرک و نمایش استفاده می شود؟467-

 آندالوزین -الف

 فریزین -ب

 پینت -ج

 شایر -د

 کدام اسب به مروارید سیاه معروف است؟468-

 فریزین -الف



 پینت -ب

 شایر -ج

 آپالوسا -د

 صادرات کدام نژاد اسب ممنوع می باشد؟469-

 اسب کرد -الف

 اسب ترکمن -ب

 اسب عرب -ج

 اسبچه خزر -د

 نام رشته زیر چیست؟470-

اسکی باز از ارتفاعات کوه به سمت پایین می آید و از نظر سرعت و عبور به صورت زیگزاگ از بین چوبهای پرچم 

 امتیازاتی

 ندکسب می ک

 آلپاین -الف

 باله -ب

 استقامت بیالتون -ج

 سرعت یا شوس -د

 نام رشته زیر چیست؟471-

 در دامنه شیب دار اجرا می شود و اسکی باز باید از بین چوبهای پرچم با حرکت مارپیچ یا زیگزاگ عبور کند

 باله -الف

 استقامت بیالتون -ب

 سرعت یا شوس -ج

 مارپیچ یا مارپیچ کوچک -د

 نام رشته زیر چیست؟472-

 در این اسکی که همراه با پرش است برنده کسی است که بیشترین امتیاز را بدست آورد

 اسکی صحرایی با پرش -الف

 پرش با اسکی -ب

 اسکی آزاد -ج

 اسکی صحرانوردی -د

 این ورزش آبی هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی انجام می شود؟473-

 قایق بادبانی -الف

 نگرفتی -ب

 غواصی -ج

 اسکی روی آب -د

 دیوارنوردی زیر مجموعه کدامیک از ورزش های زیر است؟474-

 سنگ نوردی -الف

 کوه نوردی -ب

 غارنوردی -ج

 یخ نوردی -د

 کدام یک از ورزش های زیر جنبه ی تاریخی دارد؟475-

 سنگ نوردی -الف

 کوهنوردی -ب

 غار نوردی -ج

 کویر نوردی -د

 ه دیدی شبیه انسان دارد؟کدام نوع لنز زاوی476-



 تله فوتو -الف

 نرمال معمولی -ب

 واید انگل -ج

 زوم -د

 کدام لنزها برای عکس برداری از فواصل دور مثل مناظر طبیعی و حیوانات وحشی کاربرد دارند و امکان477-

 عکس برداری از فواصل نزدیک را ندارد؟

 تله فوتو -الف

 نرمال معمولی -ب

 واید انگل -ج

 زوم -د

 با استفاده از کدام لنز می توان فضای بیشتری را در عکس جای داد؟478-

 تله فوتو -الف

 نرمال معمولی -ب

 واید انگل -ج

 زوم -د

 برای عکاسی از چشم اندازها معموال از کدام یک از لنزها استفاده می کنند؟479-

 لنزواید -الف

 لنز تله فتو -ب

 لنز ماکرو -ج

 لنز چشم ماهی -د

 در عکاسی با دوربین های دیجیتال چیست؟up-closeهدف از کلوز اپ480-

 کاهش حداقل فاصله فوکوس -الف

 پوشاندن لکه های پوست -ب

 کاهش انعکاس -ج

 تاریک کردن آسمان -د

 دوربینهای دیجیتال چه کاربردی دارد؟uv محافظ481-

 کاهش انعکاسها -الف

 گرم کردن رنگها -ب

 محافظت از لنز دوربین -ج

 پوشاندن لکه های پوست -د

 استوانه حاوی مجموعه ای از عدسی ها که نور را از خود عبور می دهندکدام گزینه زیر می باشد؟482-

 نورسنج -الف

 کنتور -ب

 لنز -ج

 فیلتر -د

 برای عکاسی از چشم اندازها معموال از کدام یک از لنزها استفاده می کنند؟483-

 لنزواید -الف

 لنز تله فتو -ب

 نز ماکرول -ج

 لنز چشم ماهی -د

 در دوربینهای دیجیتال چیست؟soft tiffen هدف از484-

 حداقل فاصله فوکوسی -الف

 بهبود طیف رنگی پوست -ب

 پوشاندن لکه های پوست -ج



 کاهش انعکاسها -د

 دوربین هایی که فاقد آیینه و منشور هستند چه نام دارد؟485-

 کمپاکت -الف

Range finder -ب 

 قطع بزرگ -ج

 قطع کوچک -د

 این تعریف مربوط به کدام قسمت دوربین می باشد؟486-

 "استوانه ای حاوی مجموعه ای از عدسی ها است که نور را از خود عبور داده و به دوربین هدایت می کند "

 منظره یاب -الف

 اتاقک -ب

 لنز -ج

 کنتور -د

 کیفیت هر عکس به چه چیزی بستگی دارد؟487-

 ظره یابمن -الف

 اتاقک -ب

 لنز -ج

 کنتور -د

 فیلتر پوالریزه دایروی برای چه منظوری استفاده می شود؟488-

 محافظت از لنزدوربین -الف

 کاهش انعکاس ها و تاریک کردن آسمان -ب

 بهبود دهنده رنگها -ج

 قوی کردن رنگ قرمز -د

 یلتری استفاده می شود؟برای قویترکردن رنگ قرمز در رنگهای نارنجی و قهوه ای از چه ف489-

Tiffen enhancing -الف 

Tiffen hot mirror -ب 

Tiffen soft -ج 

 پوالریزه -د

 برای بهبود مشکل بازسازی رنگها از چه فیلتری استفاده می شود؟490-

Tiffen enhancing -الف 

Tiffen hot mirror -ب 

Tiffen soft -ج 

 پوالریزه -د

 به چه صورت کار می کردند؟ دوربین های فیلمبرداری اولیه491-

 ضامن کوک را چندین بار می چرخاندند تا انرژی الزم در فنر ذخیره شود -الف

 بوسیله برق کار می کردند -ب

 بوسیله باطری کار می کردند -ج

 بوسیله شارژر کار می کند -د

 این تعریف مربوط به کدام قسمت دوربین می باشد؟492-

 دریچه ای است که فیلمبردار می تواند سوژه را از داخل آن ببیند

 فیلتر -الف

 شاتر -ب

 ویزور چشمی -ج

 کنتور -د

 این تعریف مربوط به کدام قسمت دوربین می باشد؟493-



وسیله ای که از آن برای خوش رنگ تر شدن فیلم و تنظیم میزان روشنی و تاریکی در بخشهای مختلف استفاده می 

 شود

 فیلتر -فال

 شاتر -ب

 ویزور -ج

 کنتور -د

 این تعریف مربوط به کدام قسمت دوربین می باشد؟494-

 مسدود کننده ای که در مواقع الزم اجازه می دهد مقداری نور از سوژه به فیلم برخورد نماید

 فیلتر -الف

 شاتر -ب

 ویزور -ج

 کنتور -د

 این تعریف مربوط به کدام قسمت دوربین می باشد؟495-

 قدار مصرف شده از فیلم خام را نشان می دهدم

 فیلتر -الف

 شاتر -ب

 ویزور -ج

 کنتور -د

 این تعریف مربوط به کدام قسمت دوربین می باشد؟496-

 وسیله ای الکترونیکی که شدت و میزان نور در صحنه را اندازه گیری می کند

 فیلتر -الف

 لنز -ب

 نورسنج -ج

 کنتور -د

 کدام قسمت دوربین می باشد؟این تعریف مربوط به 497-

 میزان نوری که از عدسی و نوری که به فیلم می رسد را اندازه گیری میکند

 دیافراگم -الف

 شاتر -ب

 ویزور -ج

 کنتور -د

 کدام اکوسیستم آبی ایران دارای تنوع باالی آبزیان مانند: قارچها،جلبک ها، صدف ها، مرجان ها، مارهای498-

 سه ها، انواع ماهی و میگو، پستانداران دریایی و... است؟دریایی، الک پشت ها، کو

 خلیج فارس -الف

 دریای عمان -ب

 دریای خزر -ج

 تاالب انزلی -د

 کدام گزینه جزء چهار گروه اصلی طبقه بندی مناطق حفاظت شده ایران نیست؟499-

 پارک ملی -الف

 پناهگاه حیات وحش -ب

 منطقه شکار ممنوع -ج

 اثر طبیعی ملی -د

 اراضی به نسبت وسیع باارزش حفاظتی زیاد هستند که باهدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی500-

 این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟ " .وزیستگاه های جانوری انتخاب می شوند

 پارک های ملی -الف



 اثر ملی طبیعی -ب

 پناهگاه حیات وحش -ج

 منطقه حفاظت شده -د

 سطح ملی به چند گروه اصلی طبقه بندی می شوند؟ مناطق حفاظت شده در501-

 چهار -الف

 سه -ب

 شش -ج

 پنج -د

 گانه محل مناسبی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی وگردشگری درطبیعت به4کدام یک از مناطق 502-

 شمارمی آیند؟

 پارک های ملی -الف

 اثر ملی طبیعی -ب

 پناهگاه حیات وحش -ج

 منطقه حفاظت شده -د

 می ترین پارک ملی جهان چه نام دارد؟قد503-

 پارک ملی کویر -الف

 پاک ملی گلستان -ب

 پارک ملی دریاچه ارومیه -ج

 پارک ملی الر -د

 زیستگاه گوزن مارال و شوکا کجاست؟504-

 پارک ملی کویر -الف

 پاک ملی گلستان -ب

 پارک ملی دریاچه ارومیه -ج

 پارک ملی الر -د

 جانوران در ایران کدام پارک ملی است؟ زیباترین زیستگاه طبیعی505-

 پارک ملی کویر -الف

 پاک ملی گلستان -ب

 پارک ملی دریاچه ارومیه -ج

 پارک ملی الر -د

 یکی از دالیل اهمیت پارک ملی الر تهران را نام ببرید؟506-

 زیستگاه گوزن شوکا -الف

 زیستگاه گوزن مارال -ب

 زیستگاه ماهی خال قرمز -ج

 زیستگاه یوزپلنگ آسیایی -د

 پوشش گیاهی پارک ملی الر تهران چیست؟507-

 علفزار -الف

 استپ -ب

 درختان کاج -ج

 درختان بلوط -د

 این تعریف مربوط به کدام گزینه زیر است؟508-

 شبه جزیره ای است بین دریاچه نمک ، کویر ریگ، کویر مرکزی و کویر گرمسار

 پارک ملی کویر -الف

 گلستان پاک ملی -ب

 پارک ملی دریاچه ارومیه -ج



 پارک ملی الر -د

 تنها پارک ملی ایران که سکونتگاه انسانی، معدنی و پروانه چرای دام درآن وجود ندارد کدام است؟509-

 پارک ملی کویر -الف

 پاک ملی گلستان -ب

 پارک ملی دریاچه ارومیه -ج

 پارک ملی الر -د

 ملی قرار دارد؟ کاروانسرای بهرام در کدام پارک510-

 پارک ملی کویر -الف

 پاک ملی گلستان -ب

 پارک ملی دریاچه ارومیه -ج

 پارک ملی الر -د

 یکی از ویژگی های مهم پارک ملی خجیر کدام گزینه زیر است؟511-

 زیستگاه گوزن شوکا -الف

 زیستگاه گوزن مارال -ب

 زیستگاه ماهی خال قرمز -ج

 تنوع زیستی بسیار باال -د

 طبیعی خشکه داران در کدام استان قرار دارد؟ اثر512-

 سمنان -الف

 تهران -ب

 مرکزی -ج

 مازندران -د

 یکی از ویژگی های مهم اثر طبیعی خشکه داران کدام گزینه زیر است؟513-

 زیستگاه گوزن شوکا -الف

 زیستگاه گوزن مارال -ب

 برای النه سازی و جوجه آوری پرندگان مناسب است -ج

 زیستگاه ماهی خال قرمز -د

 یکی از ویژگی های مهم اثر طبیعی ملی دهلران کدام گزینه زیر است؟514-

 زیستگاه گوزن شوکا -الف

 ویژگی های زمین شناسی و داشتن پدیده های طبیعی کمیاب -ب

 برای النه سازی و جوجه آوری پرندگان مناسب است -ج

 زیستگاه ماهی خال قرمز -د

 هلران در کدام استان قرار دارد؟اثر طبیعی د515-

 سمنان -الف

 تهران -ب

 ایالم -ج

 مازندران -د

 اثر طبیعی غار رود افشان در کدام استان قرار دارد؟516-

 سمنان -الف

 تهران -ب

 مرکزی -ج

 مازندران -د

 اثر طبیعی گنبد نمکی جاشک در کدام استان قرار دارد؟517-

 اصفهان -الف

 تهران -ب



 مرکزی -ج

 هربوش -د

 اثر طبیعی سرو هرزویل در کدام استان قرار دارد؟518-

 بوشهر -الف

 گیالن -ب

 مرکزی -ج

 مازندران -د

 اثر طبیعی ملی الله واژگون در کدام استان قرار دارد؟519-

 چهارمحال و بختیاری -الف

 تهران -ب

 اصفهان -ج

 کرمانشاه -د

 م گزینه زیر است؟یکی از ویژگی های مهم اثر طبیعی غار رود افشان کدا520-

 چکننده های نیزه ای و گل کلمی -الف

 ویژگی های زمین شناسی و داشتن پدیده های طبیعی کمیاب -ب

 برای النه سازی و جوجه آوری پرندگان مناسب است -ج

 زیستگاه ماهی خال قرمز -د

 یکی از ویژگی های مهم اثر طبیعی گنبد نمکی جاشک کدام گزینه زیر است؟521-

 تگاه گوزن شوکازیس -الف

 ویژگی های زمین شناسی و داشتن پدیده های طبیعی کمیاب -ب

 محل مطالعه برای محققان عالقه مند به زمین شناسی -ج

 زیستگاه ماهی خال قرمز -د

 اثر طبیعی غار سهوالن در کدام استان قرار دارد؟522-

 آذربایجان غربی -الف

 اصفهان -ب

 مرکزی -ج

 مازندران -د

 اثر طبیعی غار قوری قلعه در کدام استان قرار دارد؟523-

 خراسان -الف

 کرمانشاه -ب

 مرکزی -ج

 فارس -د

 اثر طبیعی گنبدهای نمکی خرسین در کدام استان قرار دارد؟524-

 بوشهر -الف

 هرمزگان -ب

 مرکزی -ج

 فارس -د

 پناهگاه حیات وحش لوندویل در کدام استان قرار دارد؟525-

 گلستان -الف

 گیالن -ب

 مرکزی -ج

 مازندران -د

 پناهگاه حیات وحش دشت ناز در کدام استان قرار دارد؟526-

 بوشهر -الف



 گیالن -ب

 فارس -ج

 مازندران -د

 پناهگاه حیات وحش انگوران در کدام استان قرار دارد؟527-

 اصفهان -الف

 گیالن -ب

 زنجان -ج

 خوزستان -د

 تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟528-

 یستگاهی با ویژگی بارز جمعیت جانوری که به دلیل شکار بی رویه دچار ممنوعیت هایی شدهز

 پارک ملی -الف

 منظقه حفاظت شده -ب

 پناهگاه حیات وحش -ج

 شکار ممنوع -د

 دوره ترمیم چند سال است؟529-

 سال5 تا2 -الف

 سال5 تا3 -ب

 سال0تا 1 -ج

 سال4 تا2 -د

 تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟530-

محدوده ای از منابع طبیعی که به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی طبیعی آن و ایجاد محیط مناسب برای تکثیر 

 جانوران

 در شرایط کامال طبیعی مورد محافظت قرار می گیرد

 پارک ملی -الف

 منظقه حفاظت شده -ب

 منطقه شکار ممنوع -ج

 حشپناهگاه حیات و -د

 تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟531-

پدیده ای نمونه از مجموعه گیاهان و جانوران کم نظیر و غیر قابل جایگزین از لحاظ علمی و تاریخی و طبیعی با 

 ارزش

 حفاظتی باال می باشد

 پارک ملی -الف

 منظقه حفاظت شده -ب

 پناهگاه حیات وحش -ج

 اثر طبیعی ملی -د

 وط به کدام گزینه است؟تعریف زیر مرب532-

 زیستگاه های نمونه برای گونه هایی از جانوران وحشی که از اهمیت زیست محیطی و ملی برخوردارند

 پارک ملی -الف

 اثر طبیعی و ملی -ب

 منظقه حفاظت شده -ج

 پناهگاه حیات وحش -د

 وظیفه اصلی کانون به عنوان یکنهاد مستقل چیست؟533-

 نظارت بر شکار -الف

 ظ زیستگاه جانورانحف -ب



 حفظ نسل حیوانات قابل شکار -ج

 اجازه شکار همه نوع حیوان -د

 کدامیک مورد اثرات مثبت اکوتویسم می باشد؟534-

 کسب ارز خارجی -الف

 تخریب محیط طبیعی -ب

 آتش سوزی -ج

 ساخت و ساز بی رویه -د

 کدامیک مورد اثرات منفی اکوتویسم می باشد؟535-

 کسب درآمد -الف

 ایجاد زمینه اشتغال -ب

 تجمع پشه ، مگس و حیوانات موذی -ج

 ترویج فرهنگ -د

 ترویج فرهنگ زیست محیطی جزو کدامیک از اثرات اکوتوریسم می باشد؟536-

 اثرات منفی -الف

 اثرات مثبت -ب

 اثرات خنثی -ج

 تاثیری ندارد -د

 تغییر کاربری اراضی و تبدیل به فضاهای گردشگری جزو کدامیک از اثرات اکوتوریسم می باشد؟537-

 اثرات منفی -الف

 اثرات مثبت -ب

 اثرات خنثی -ج

 تاثیری ندارد -د

 مصوبات شورای عالی شکار و صید چه مدت پس از چاپ در روزنامه های کثیر االنتشار الزم االجرا است؟538-

 روز00 -الف

 روز23 -ب

 یک ماه -ج

 سه ماه -د

 رئیس سازمان محیط زسیت توسط چه کسی انتخاب می شود؟539-

 وزیر جهاد کشاورزی -الف

 رئیس جمهور -ب

 مجلس شورای اسالمی -ج

 شورای عالی محیط زیست -د

 صدور پروانه اکتشاف وبهره برداری از معادن در مناطق حفاظت شده برعهده کیست؟540-

 رئیس جمهور -الف

 ئیس مجلسر -ب

 شورای عالی حفاظت محیط زیست -ج

 رئیس حفاظت محیط زیست -د

 ریاست شورای عالی حفاظت زیست برعهده چه کسی است؟541-

 رئیس سازمان محیط زیست -الف

 معاون اول رئیس جمهور -ب

 رئیس جمهور -ج

 معاون سازمان محیط زیست -د

 دگی در محیط زیست بر عهده چه سازمانی می باشد؟وظیفه حفاظت و نگهداری و جلو گیری از هر گونه آلو542-

 شورای عالی نگهبان -الف



 سازمان حفاظت محیط زیست -ب

 رییس جمهور -ج

 جهاد کشاورزی -د

 تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده بر543-

 عهده چه سازمانی است؟

 حیط زیستسازمان حفاظت م -الف

 منابع طبیعی -ب

 اداره شیالت -ج

 نیروی انتظامی -د

 کسب موافقت وزیر جهاد کشاورزی برای طرح های جنگل داری بر عهده چه سازمانی می باشد؟544-

 شورای نگهبان -الف

 منابع طبیعی -ب

 رییس جمهور -ج

 شورای عالی حفاظت محیط زیست -د

 کسب موافقت وزیر معادن و فلزات در مورد مناطقی که قرار است طرح های اکتشاف و بهره برداری در آن545-

 صورت گیرد بر عهده چه سازمانی می باشد؟

 نمایندگان مجلس -الف

 رییس مجلس -ب

 شورای عالی حفاظت محیط زیست -ج

 رییس جمهور -د

 گانه منوط به موافقت چه سازمانی4 واد معدنی از مناطقصدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از م546-

 می باشد؟

 شورای عالی حفاظت محیط زیست -الف

 نیروی انتظامی -ب

 مجلس شورای اسالمی -ج

 جهاد کشاورزی -د

 کمربندی های سبز شهرها و فضای سبز و بوستان ها تحت مدیریت و نظارت چه سازمانی هستند؟547-

 ی سبز شهرداری هاسازمان پارکها و فضا -الف

 سازمان حفاظت محیط زیست -ب

 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری -ج

 منابع طبیعی و جهاد کشاورزی -د

 گانه حفاظت شده تحت مدیریت و نظارت چه سازمانی هستند؟4 مناطق548-

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ها -الف

 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری -ب

 زمان حفاظت محیط زیستسا -ج

 سازمان جهاد کشاورزی -د

 حفظ و نگهداری از جنگل ها وجلوگیری از تخریب مراتع تحت مدیریت و نظارت چه سازمانی هستند؟549-

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ها -الف

 سازمان حفاظت محیط زیست -ب

 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری -ج

 جهاد کشاورزی -د

 سازمان جنگلها و مراتع بیشتر در کدام قسمت کشور قرار دارند؟550-

 جنوب کشور -الف

 شمال کشور -ب



 شرق کشور -ج

 غرب کشور -د


