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

 در کویر پوشش گیاهی وجود دارد. -ب

 کانی است که خاک مناسب دارد اما فاقد آب است.کویر م -ج

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

دیده های نمونه و نادر گیاهی، حیوانی، اشکال یا مناظر کم نظیر یا درختان کهن سال تاریخی شامل کدام -159

 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 -160

 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؟-161

 بهمن تا پایان مرداداول  -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؟-162

 مجاز است  . -الف

 به هر شکل ممنوع است. -ب

 زنده گیری آنها مجاز است. -ج

 ممنوع است.شکار از طریق تله و دام  -د

برای شکار در پارک های ملی مناطق حفاظت شده و همچنین شکار حیوانات حمایت شده کدام پروانه مورد -163

 نیاز است؟

 پروانه عادی -الف

 پروانه ویژه -ب

 پروانه انتفاعی -ج

 پروانه رسمی -د

 .نمی آیدکدام یک از موارد زیر از اهداف توسعه پایدار به شمار -164

 ین نسلهاتعهد ب -الف

 حفاظت محیطی -ب

 عدم یکپارچگی اقتصادی محیطی -ج

 به هم پیوستگی حفاظت و توسعه -د

 از نظر ارنست هایکل منظور از اکولوژی چیست؟-165

 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؟-166

 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؟-167

 درجه 15 -نصف النهار  24 -الف

 درجه  30-نصف النهار  12 -ب

 درجه 15 -صف النهار ن 12 -ج

 درجه 30 -نصف النهار  24 -د

 کدام یک از موارد زیر از طریق حرکت وضعی زمین به وجود می آید؟-168

 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؟-169

 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؟-170

 اختالف شبانه روز زیاد است. -الف

 اختالف آب و هوا زیاد است. -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 است.-171

 بین المدارین -الف

 مناطق استوایی -ب

 نواحی معتدل -ج

 نواحی قطبی -د

 کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟-172

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

 کوچکتر باشد نقشه کوچکتر است. هر چه مخرج مقیاس -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؟-173

 شمال -الف



 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 سانتیمتر است فاصله حقیقی آن دو چند کیلومتر است؟ 5فاصله دو نقطه  500000/1مقیاس در نقشه ای با -174

 کیلومتر 10 -الف

 کیلومتر 25 -ب

 کیلومتر 100 -ج

 کیلومتر 250 -د

 کدام یک از جمالت زیر در مورد ارتفاع صحیح می باشد؟-175

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

 درجه گرمتر می شود. 3در هر کیلومتر ارتفاع هوا  -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؟-176

 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؟-177

 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؟-178

 الوند -الف

 زردکوه -ب

 بنان -ج

 دیلمانالهیجان و  -د

 کدام یک از موارد زیر در  تقسیم بندی رشته کوههای شمالی ایران قرار نمی گیرند؟-179

 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.  -180

 البرزرشته کوههای  -الف

 رشته کوههای زاگرس -ب

 کوههای شمالی -ج

 کوههای شرقی -د

 بلندترین ارتفاع زاگرس چه نام دارد؟  -181

 سازی داش -الف



 استرانکوه -ب

 پنجه علی -ج

 دنا -د

 کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای کوههای شرقی ایران می باشد؟  -182

 سرسبزی دامنه شرقی -الف

 جنوب شرقیجهت شمال غربی به  -ب

 سنگالخی و برهنه بودن کوه ها -ج

 بارندگی زیاد -د

 کوه دماوند چند متر از سطح دریا ارتفاع دارد؟  -183

 متر 6751 -الف

 متر 5761 -ب

 متر 5671 -ج

 متر 7651 -د

 از فراز بام دماوند کدام دریاچه قابل مشاهده است؟  -184

 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؟  -185

 دریاچه ارومیه -الف

 دریاچه بختگان -ب

 دریاچه سبالن -ج

 دریاچه الر -د

 در باالی قله کدام یک از ارتفاعات زیر دریاچه وجود دارد؟  -186

 الوند -الف

 دنا -ب

 سهند -ج

 سبالن -د

 نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر در مورد چیدن کوله پشتی صحیح   -187

 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

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

 لیدر گروه های کوهنوردی طول گام های خود را چگونه تنظیم می کند؟  -188

 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؟  -189

 کیلوگرم -الف



 مترمکعب -ب

 لیتر -ج

 مترمربع -د

 نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای چادر در ارتفاع   -190

 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

 جلوگیری از یخ زدن کفش در هنگام شب چه کار باید کرد؟برای   -191

 کفش را در الیه دوم چادر قرار دهیم. -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

 تشکیل شده اند؟جنس طناب های کوهونوردی از چه جنسی   -192

 الیاف نخی -الف

 الیاف پالستیکی -ب

 الیاف پنبه ای -ج

 ابریشم مصنوعی -د

 غار کرفتو جزء کدام دسته از غارهای زیر می باشد؟  -193

 غار طبیعی -الف

 غار طبیعی و تاریخی -ب

 غار تاریخی -ج

 چاه طبیعی -د

موقعیت ویژه مسکونی و دفاعی بعنوان سکونت گاه و دژ به آن دسته از غارها طبیعی که به علت دارا بودن   -194

 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؟  -195

 های آهک ساختهچاه  -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؟  -196

 غارسنگ -الف

 استاالکمیت -ب

 استاالکتیت -ج

 سطح ایستایی -د

 دن آب در سقف غار بوجود می آید گفته می شود؟به تمام پدیده هایی که بر اثر چکی  -197



 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؟  -198

 آبشار سنگ -الف

 ستون -ب

 سطح ایستایی -ج

 استاالکمیت -د

 ترین چکیده ها می باشد؟کدام غار ایران دارای غنی   -199

 کتله خور -الف

 کرفتو -ب

 علیصدر -ج

 آبزا -د

 غار سنگ چگونه به وجود می آید؟  -200

 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؟  -201

 دهلیز -الف

 داالن -ب

 تاالر -ج

 دخمه -د

 نمی شود؟کدام یک از موارد زیر از وسایل مورد نیاز غار محسوب   -202

 نخ محکم -الف

 کاله کاسکت -ب

 چراغ قوه -ج

 کیسه خواب -د

 قدمت سنگ های غار علیصدر مربوط به کدام دوره زمین شناسی است؟  -203

 کامبرین -الف

 پرکامبرین -ب

 ژوراسیک -ج

 ترشیاری -د

 نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر از ویژگی های آب غار علیصدر   -204

 بدون رنگ -الف

 بدون مزه -ب

 بدون بو -ج

 قابل شرب -د

 غار کتله خور در کدام استان کشور ایران قرار گرفته است؟  -205



 استان کرمان -الف

 استان زنجان -ب

 استان سمنان -ج

 استان اصفهان -د

 بهترین وقت برای بازدید از غار یخ مراد کدام زمان است؟  -206

 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؟  -207

 سردبیله دره -الف

 سلیمانی -ب

 شفا -ج

 حکیم -د

 کدام چشمه آب معدنی قرار گرفته است؟در حوالی آب معدنی هراز   -208

 گنو -الف

 اهرم -ب

 هرمس اسک -ج

 وننق -د

 کدام یک از چشمه های آب معدنی زیر دارای غلظت نمک است؟  -209

 گواز -الف

 الیجان -ب

 نمک دره -ج

 شوراب -د

 در نوار ساحلی شمال کشور بعد از منطقه زراعی کدام منطقه دیده می شود؟  -210

 مراتع -الف

 چمنزار -ب

 جنگل -ج

 مناطق مسکونی -د

 قرار ندارد؟کدام رودخانه در سواحل مازندران   -211

 قره سو -الف

 تاالر -ب

 هراز -ج

 طجن -د

 بزرگترین دریاچه ایران چه نام دارد؟  -212

 گهر -الف

 ارومیه -ب

 پریشان -ج

 بختگان -د

 شورترین دریاچه ایران چه نام دارد؟  -213



 چی چست -الف

 دریاچه نمک -ب

 حوض سلطان -ج

 هامون -د

 کبودان نام دیگر کدام دریاچه است؟  -214

 ارومیه -الف

 خزر -ب

 پریشان -ج

 حوض سلطان -د

 سواحل کدام دریاچه منبع لجن درمانی ایران می باشد؟  -215

 دریاچه هامون -الف

 پریشان -ب

 ارومیه -ج

 زریوار -د

 شود؟آب دریاچه زریوار چگونه تامین می   -216

 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؟  -217

 کرمانشاه -الف

 ارومیه -ب

 نیریز -ج

 مریوان -د

 نام دیگر دریاچه پریشان؟  -218

 نیریز -الف

 فامور -ب

 مهارلو -ج

 بختگان -د

 آب دریاچه گهر از کدام کوهستان تامین می شود.  -219

 دنا -الف

 البرز -ب

 اشترانکوه -ج

 الوند -د

 تمساح پوزه کوتاه در کدام دریاچه زندگی می کند؟  -220

 هامون -الف

 بختگان -ب

 ارومیه -ج

 پریشان -د

 آورد؟توده پرفشار سیبری در کدام منطقه ایران اقلیم سرد و خشک را به وجود می   -221



 شمال غربی -الف

 شمال شرقی -ب

 جنوب غربی -ج

 جنوب شرقی -د

 خاصیت درمانی گیاه حرا اولین بار توسط چه کسی کشف شد؟  -222

 ابوریحان بیرونی -الف

 بوذر جمهر -ب

 ابوعلی سینا -ج

 مالصدرا -د

 ؟ نمی باشدکدام یک از مناطق زیر در قلمرو کردها   -223

 کردستان -الف

 کرمانشاه -ب

 غرب در یاچه ارومیه -ج

 خلخال -د

 کدام دسته از مسافران زیر در محاسبات آماری قرار می گیرند .  -224

 مهاجران موقت -الف

 چادرنشین ها -ب

 کارکنان نیروهای مسلح -ج

 تجار -د

 ؟ کنید انتخاب اکوتوریسم  مورد در را صحیح گزینه  -225

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

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

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

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

 چیست؟ اکوتوریسم اقتصادی اثر  -226

 محلی جامعه برای درآمد و اشتغال ایجاد -الف

 ارزی درآمد -ب

 ها پرداخت از تر موازنه -ج

 مستقیم شغل ایجاد -د

 است؟ معنی چه به معنی چه لغت در اکوسیستم  -227

 جانداران مسکن -الف

 جانداران خانه نظام -ب

 زندگی محل نظام -ج

 جانداران زندگی محیط -د

 گرفت؟ قرار استفاده مورد کسی چه توسط بار اولین اکوسیستم واژه  -228

 تنسلی - 1939 -الف

 لیندمن - 1935 -ب

 لیندمن - 1939 -ج

 تانسلی - 1935 -د

به کلیه عوامل موجود در یک محیط که کنار هم قرار گرفته و بریکدیگر تاثیر گذاشته و شرایط این واژه   -229



 ویژه ای را بوجود می آورند اطالق می شود؟

 اکوسیستم -الف

 اکوتوپ -ب

 اکوتوریسم -ج

 اکولوژی -د
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 ریزوم -ب

 گنیه -ج

 کلروفیل -د

 در گیاهان چوبی کارخانه غذا سازی گیاه چه نام دارد؟  -439

 برگ -الف

 ریشه -ب

 ساقه -ج

 شاخه ها -د

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

 منطقه زاگرس -الف

 منطقه ایران و تورانی -ب

 منطقه خزری -ج

 کناره خلیج فارس -د



 نگه داشتن گیاه در خاک وظیفه کدام اندام آن است؟  -441

 ریشه -الف

 ساقه -ب

 آوند -ج

 شاخه -د

 زیاد می شوند؟خزه ها به چه وسیله ای   -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

 کدامیک عالوه بر رشد طولی رشد قطری نیز دارند؟  -447

 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 گویند  -448

 آوند -الف

 هاگ -ب

 گنیه -ج

 حلقه های رشد ساالنه -د



 ام بخش ایران است؟گونه های گیاهی بلند مازو انجیلی سفید پلت ولیلگی از گونه های انحصاری کد  -449

 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

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

 منطقه خزری -ج

 منطقه ایرانی و تورانی -د

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

 گلستان -الف

 مازندران -ب

 فارس -ج

 همدان -د

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

 آموزش کودکان -الف

 حمل ارابه -ب

 سیرک -ج

 چوگان -د

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

 استقامت بیاتلون -آلپاین  -الف

 اسکی صحرانوردی -مارپیچ  -ب

 دان هیل -باله  -ج

 درساژ -د



 زیر چیست؟نام رشته   -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   "

 "شیب مالیم انجام می دهد.

 آلپاین -الف

 دان هیل -ب

 باله -ج

 اسنوبرد -د

تر اسکی صحرایی انجام می کیلوم 20مسابقه قهرمانی اسکی است که در آن مسابقه دهندگان متجاوز از   -458

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

 آلپاین -د

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

 اسکی صحرایی با پرش -الف

 اسکی صحرانوردی -ب

 پرش با اسکی -ج

 آلپاین -د

 ؟کوهنوردی نمی باشدکدام گزینه از تجهیزات عمومی   -460

 باتون -الف

 کفش -ب

 چراغ پیشانی -ج

 کتری -د

 قدیمی ترین آثار اسکی درجهان در کدام کشور شناخته شده است؟  -461

 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؟sciclthکلمه اسکی از کلمه ایسلندی   -463

 کفش یخ -الف

 کفش برف -ب

 کفش چوب -ج

 کفش اسکی -د

 ان یک ورزش برای نخستین بار.......شروع شد؟اسکی به عنو  -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

 شود چه نام دارد؟بزرگترین نژاد اسب که برای کشیدن درشکه و گاری استفاده می   -466

 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

 ت کدام نژاد اسب ممنوع می باشد؟صادرا  -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 

 کسب می کند

 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

 سکی که همراه با پرش است برنده کسی است که بیشترین امتیاز را بدست آورددر این ا

 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

 رفتینگ -ب

 غواصی -ج

 باسکی روی آ -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

 انسان دارد؟کدام نوع لنز زاویه دیدی شبیه   -476

 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 امکان   -477

 را ندارد؟عکس برداری از فواصل نزدیک 

 تله فوتو -الف

 نرمال معمولی -ب

 واید انگل -ج

 زوم -د

 ستفاده از کدام لنز می توان فضای بیشتری را در عکس جای داد؟با ا  -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-closeکلوز اپهدف از   -480

 کاهش حداقل فاصله فوکوس -الف

 پوشاندن لکه های پوست -ب

 کاهش انعکاس -ج

 تاریک کردن آسمان -د

 دوربینهای دیجیتال چه کاربردی دارد؟uvمحافظ   -481

 کاهش انعکاسها -الف

 گرم کردن رنگها -ب

 محافظت از لنز دوربین -ج

 ندن لکه های پوستپوشا -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

 در دوربینهای دیجیتال چیست؟soft tiffenهدف از   -483

 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؟  -484

 کمپاکت -الف

 Range finder -ب

 قطع بزرگ -ج

 قطع کوچک -د

 این تعریف مربوط به کدام قسمت دوربین می باشد؟  -485

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

 منظره یاب -الف

 اتاقک -ب

 لنز -ج

 کنتور -د

 کیفیت هر عکس به چه چیزی بستگی دارد؟  -486

 منظره یاب -الف

 اتاقک -ب

 لنز -ج

 کنتور -د



 فیلتر پوالریزه  دایروی برای چه منظوری استفاده می  شود؟  -487

 لنزدوربینمحافظت از  -الف

 کاهش انعکاس ها و تاریک کردن آسمان -ب

 بهبود دهنده رنگها -ج

 قوی کردن رنگ قرمز -د

 برای قویترکردن رنگ قرمز  در رنگهای نارنجی و قهوه ای از چه فیلتری استفاده می شود؟  -488

 Tiffen enhancing -الف

 Tiffen hot mirror -ب

 Tiffen soft -ج

 پوالریزه -د

 دام نوع از زخم باز احتمال مرگ ومیر زیاد است؟در ک  -489

 سوراخ شدگی -الف

 بریدگی -ب

 کنده شدگی -ج

 قطع شدگی -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

 فیلمبرداری اولیه به چه صورت کار می کردند؟دوربین های   -491

 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

 ست که فیلمبردار می تواند سوژه را از داخل آن ببینددریچه ای ا

 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 -الف

 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

 مقدار مصرف شده از فیلم خام را نشان می دهد

 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

 ط به کدام قسمت دوربین می باشد؟این تعریف مربو  -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، مارهای   -498

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

 خلیج فارس -الف

 دریای عمان -ب

 دریای خزر -ج

 تاالب انزلی -د

 ؟ایران نیستکدام گزینه جزء چهار گروه اصلی طبقه بندی مناطق حفاظت شده   -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 گیاهی   -500

 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

 مناطق حفاظت شده در سطح ملی به چند گروه اصلی طبقه بندی می شوند؟  -501

 چهار -الف



 سه -ب

 شش -ج

 پنج -د

 اولین نکته برای اقدامات کمک رسانی به مصدوم چیست ؟  -502

 بررسی تنفس -الف

 بررسی بینایی -ب

 بررسی سالمت گردن وستئن فقرات -ج

 بررسی فشار خون -د

 

 ملی جهان چه نام دارد؟قدیمی ترین پارک   -503

 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

 در ایران کدام پارک ملی است؟ زیباترین  زیستگاه طبیعی جانوران  -505

 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

 یوزپلنگ آسیاییزیستگاه  -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

 گلستانپاک ملی  -ب

 پارک ملی دریاچه ارومیه -ج

 پارک ملی الر -د



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

 پارک ملی کویر -الف

 پاک ملی گلستان -ب

 پارک ملی دریاچه ارومیه -ج

 پارک ملی الر -د

 ارک ملی قرار دارد؟کاروانسرای بهرام در کدام پ  -510

 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

 باالتنوع زیستی بسیار  -د

 اثر طبیعی خشکه داران در کدام استان قرار دارد؟  -512

 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

 ستبرای النه سازی و جوجه آوری پرندگان مناسب ا -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

 طبیعی دهلران در کدام استان قرار دارد؟اثر   -515

 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

 بوشهر -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

 غار رود افشان کدام گزینه زیر است؟ یکی از ویژگی های مهم اثر طبیعی  -520

 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

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

 زیستگاه گوزن شوکا -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



 کدام استان قرار دارد؟ پناهگاه حیات وحش لوندویل در  -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

 زیستگاهی با ویژگی بارز جمعیت جانوری که به دلیل شکار بی رویه دچار ممنوعیت هایی شده

 پارک ملی -الف

 منظقه حفاظت شده -ب

 پناهگاه حیات وحش -ج

 شکار ممنوع -د

 دوره ترمیم چند سال است؟  -529

 سال 5تا  2 -الف

 لسا 5تا  3 -ب

 سال 3تا 1 -ج

 سال 4تا  2 -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

 پناهگاه حیات وحش -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



 تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟  -532

 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

 ون به عنوان یکنهاد مستقل چیست؟وظیفه اصلی کان  -533

 نظارت بر شکار -الف

 حفظ زیستگاه جانوران -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

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

 روز15 -الف

 روز20 -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

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

 رئیس جمهور -الف

 رئیس مجلس -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

حفاظت و نگهداری و جلو گیری از هر گونه آلودگی در محیط زیست بر عهده چه سازمانی می وظیفه   -542

 باشد؟

 شورای عالی نگهبان -الف

 سازمان حفاظت محیط زیست -ب

 رییس جمهور -ج

 جهاد کشاورزی -د

بر تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده   -543

 عهده چه سازمانی است؟

 سازمان حفاظت محیط زیست -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

 محیط زیستشورای عالی حفاظت  -د

کسب موافقت وزیر معادن و فلزات در مورد مناطقی که قرار است طرح های اکتشاف و بهره برداری در آن   -545

 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 سازمانی  4اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی از مناطق صدور هر گونه پروانه   -546

 می باشد؟

 شورای عالی حفاظت محیط زیست -الف

 نیروی انتظامی -ب

 مجلس شورای اسالمی -ج

 جهاد کشاورزی -د



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

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ها -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؟ 4مناطق   -548

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ها -الف

 جنگلها  و مراتع و آبخیزداریسازمان  -ب

 سازمان حفاظت محیط زیست -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

 جنگلها  و مراتع و آبخیزداریسازمان  -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

 

 بزرگترین غار آبی جهان چه نام دارد؟-  -551

  غار کتله خور زنجان -الف

  غار مزدوران مشهد -ب

  غار داشکسن مشگین شهر -ج

  غار علی صدر همدان -د

  رویشگاه سوسن چلچراغ گونه غالب و منحصر به فرد کدام منطقه است؟-  -552

  گرمسار   -الف

  گلستان  -ب

  رودبار    -ج

  مازندران -د

 کدامیک از گیاهان دارویی زیر از گیاهان دارویی درختی است؟  -553

  زیتون و شیرین بیان  -الف

  گل ساعتی وعناب   -ب

  عناب و سماق  -ج

  شیرین بیان و سماق -د

 از دید شما به عنوان یک تور لیدراولین گام برای استفاده از پتانسیلهای گردشگری در ایران کدام است؟-  -554

  استفاده از تور لیدر های مجرب         -الف

  برنامه ریزی  -ب

  حذف هزینه های اضافی               -ج



  اختصاص بودجه بیشتر -د

 پدر گردشگری گروهی چه کسی بود؟-  -555

  الگ بورد   -الف

  توماس کوک   -ب

  حورکابی  -ج

  بنیامین -د

  سخنور کیست؟  -556

  فردی که از مهارت کالمی زیاد استفاده می کند. -الف

  بهترین کلمات را در هنگام صحبت استفاده میکند.فردی که مفیدترین و  -ب

  فردی که در انتقال اطالعات موفق می باشد. -ج

  فردی که از مهارت های کالمی و غیر کالمی خود برای بیشترین اثرگذاری به بهترین نحو استفاده میکند. -د

 ؟ کوهنوردی و صخره نوردی جزء کدام یک از انواع توریسم می باشد.   -557

  کوهنوردی جزء توریسم ماجرا جو و صخره نوردی جزء توریسم نرم می باشد.  -الف

  کوهنوردی جزء توریسم نرم و صخره نوردی جزء توریسم ماجرا جو می باشد.  -ب

  هر دو جزء توریسم نرم می باشند.  -ج

  هر دو جزء توریسم ماجرا جو هستند.  -د

 ؟ جزء فعالیتهای فصول بهار، تابستان ، پاییز ، زمستان است  کدامیک از فعالیتهای زیر به ترتیب  -558

  تور کوچ عشایر ، جشنواره محصوالت باغی ، جشنواره عکاسی طبیعت ، جشنواره مجسمه های یخی  -الف

  جشنواره مجسمه های یخی ، جشنواره عکاسی از طبیعت ، جشنواره محصوالت محلی ، تور کوچ عشایری -ب

  محصوالت باغی ، قایق سواری در آبهای خروشان ، کوهنوردی، اسب سواریجشنواره  -ج

 تور کوچ عشایر ، طبیعت گردی ، دامنه نوردی ، اسکی  -د

 معروف است. ؟ "نمای نزدیک "نوعی از عکاسی که به عکاسی  -559

  عکاسی از حیات وحش -الف

  عکاسی از طبیعت -ب

  عکاسی از بافت یا ماکرو  -ج

  عکاسی از منظره -د

  موضوعات عکاسی از طبیعت شامل کدامیک از موارد زیر میباشد؟ -  -560

  به تصویر کشیدن حیوانات جالب بهمراه حرکاتی مانند غذا خوردن یا جنگیدن آنهاست -الف

  عکاسی از زنبورها, سنجاقکها,و مورچه ها -ب

  هوا و بازی با نورهاشکلهای زمین, آب و  -ج

  عکاسی از شکار حیوانات -د

  مناطق چهارگانه حفاظت شده در کدامیک از موارد زیر عنوان شده است؟  -561

  دریاچه ها -مکانهای تاریخی-موزه-پارک ملی -الف

  منطقه حفاظت شده -پناهگاه حیات وحش-اثر طبیعی ملی-پارک ملی -ب

  دریاچه ها -حیات وحش -اثر طبیعی ملی -موزه -ج

  موزه -دریاچه ها -آبگرم ها-مکانهای تاریخی -د

  ارگونومی به معنای.................... می باشد.   -  -562

  بهداشت  -الف

  ایمنی و بهداشت بدن در برابر عوامل بیرونی -ب

  بازرسی ایمنی -ج



  بازرسی محل مورد گردشگری قبل از سفر -د

برای جعبه کمکهای اولیه کمپرس سرد شیمیایی فوری است که به منظور...........از ان از وسایل الزم   -563

  استفاده می شود

  برای شکستگی و بریدگی                             -الف

  برای سوختگی -ب

   برای خونریزی های شدید                             -ج

  ضرب دیدگی و پیچ خوردگی -د

  زیست گاه ببر درگذشته درکدام یک ازمناطق زیر وجود داشته است؟  -564

  پارک ملت -الف

  پارک گل وگیاه -ب

  پارک گلستان -ج

  پارک جمشیدیه -د

  بقیه فرق دارد؟کدامیک ازحیوانات زیردرنوع تغذیه با -  -565

  شیر -الف

  روباه -ب

  ببر -ج

  مرغ -د

  به عنوان نخستین ...... ایران شناخته شد 1346پارک گلستان در سال-  -566

  پارک ملی -الف

  جنگل ملی -ب

  باغ وحش ملی -ج

  بوستان ملی -د

  است؟ tourism( کدام یک از تعاریف زیر تعریف جامع (WTOطبق تعریف سازمان جهانی جهانگردی -  -567

  گردشگری که یک شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر ببرد. -الف

  بازدید کننده یک شبه کسی که حداقل یک شب در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر ببرد. -ب

ه به مسافرت میرود و در ان مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از یک سال جهت به عمل فردی ک -ج

  تفریح و تجارت و دیگر هدفها اقامت نماید گفته میشود.

  کسی که بین دو یا چند مکان سفر کند. -د

  کدام یک از موارد زیر جزء خصوصیات یک راهنمای گردشگری نمی باشد؟-568

  آشنایی کامل به محیط کار  -الف

  آشنایی به زبان خارجی -ب

  بسیار زیبا و شیک پوش بودن -ج

  آشنایی به مسائل روز -د

  کسی که درباره یک کشور خاص اطالعات کامل داشته باشد..........نامیده  می شود .-  -569

  راهنمای محلی -الف

  راهنمای ملی -ب

  راهنمای بین المللی -ج

  راهنمای منطقه ای -د

    تعریف اکوسیستم .....-  -570

  اکوسیستم از اجزای زنده و غیر زنده تشکیل شده است . -الف



اکوسیستم مجموعه ای از اجزاست که بین این اجزا هماهنگی برقرار می باشد تا سیستم از برخی ویژگیهای اختصاصی  -ب

 برخوردار باشد .

  

ی شامل اجزای زنده و غیر زنده که این اجزا در تعامل با هم به سر می برند تا یک سیستم با اکوسیستم یک واحد اکولوژیک -ج

  ثبات را به وجود بیاورند.

  اکوسیستم یک سیستم با ثبات است . -د

  برای نگه داری مواد غذایی همیشه غذاهای ....... را از غذاهای ...... جدا نگه دارید -  -571

  خام -پخته  -الف

  آب پز -سرخ شده  -ب

  خام  -سرخ شده  -ج

  کامال پخته -آب پز  -د

  کدامیک از عوامل زیر نمیتواند نشانه مسمومیت باشد؟ -  -572

  درد شکم -الف

  اسهال و استفراغ -ب
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 دوربین های نیمه حرفه ای -ج
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  نیم ساعت اول طلوع آفتاب ونزدیک غروب -الف
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 سیرجان -د

 هامادا عبارتست از:  -591
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 کدامیک از موارد زیر می باشد؟

 پارک ملی -الف

 آثار طبیعی -ب

 پناهگاه حیات وحش -ج

 منطقه حفاظت شده -د
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 رابطه دوستانه جانداران -ب
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 درجه 30 -نصف النهار  24 -د
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 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؟  -606

 استوا -الف

 مدار قطبی -ب



 مدار راس السرطان -ج

 مدار راس الجدی -د

 در اعتدال پاییزی حرکت زمین به کدام طرف است؟  -607

 بطرف قطب شمال -الف

 بطرف مدار راس السرطان -ب

 بطرف خط استوا -ج

 مدار راس الجدیبطرف  -د

 خط بین المللی روز گردان از وسط کدام اقیانوس عبور می کند؟  -608

 اقیانوس اطلس -الف

 اقیانوس آرام -ب

 اقیانوس منجمد شمالی -ج

 اقیانوس هند -د

 اگر از خط روز گردان به طرف آسیا حرکت کنیم چه وضعیتی به وجود می آید؟-  609

 کنیمیک روز به تاریخ اضافه می  -الف

 یک روز از تاریخ کم می کنیم -ب

 ساعت به تاریخ اضافه می کنیم 12 -ج

 ساعت از تاریخ کم می کنیم. 12 -د

 زمانیکه آفتاب عمود بر مدار راس السرطان بتابد کدامیک از موارد زیر اتفاق می افتد؟  -610

 قطب جنوب شش ماه شب است -الف

 قطب شمال شش ماه شب می باشد -ب

 انقالب زمستان در نیمکره شمالی -ج

 اعتدال بهاره در نیمکره جنوبی -د

 منطقه بین المدارین کدام گزینه زیر است؟  -611

 بین مدار استوا و مدار راس السرطان -الف

 بین مدار راس السرطان و مدار قطب شمال -ب

 بین مدار راس الجدی و مدار راس السرطان -ج

 الجدیبین مدار استوا و مدار راس  -د

 کشورهایی که از نظر طول جغرافیایی گسترده باشند کدامیک از ویژگیهای زیر را دارند  -612

 اختالف شبانه روز زیاد است -الف

 اختالف آب و هوا زیاد است -ب

 اختالف ساعت کم است -ج

 اختالف ساعت زیاد است -د

 فصول سال برابر و یکسان استچه مناطقی از کره زمین تقریباً طول روز و شب در تمام   -613

 بین المدارین -الف

 مناطق استوایی -ب

 نواحی معتدل -ج

 نواحی قطبی -د

 به امتداد شمالی نصف النهارها گفته می شود؟  -614

 شمال شبکه -الف

 شمال مغناطیسی -ب



 شمال حقیقی -ج

 شبکه قائم الزاویه -د

و عقربه ساعت شمار به طرف کدام  12نیمساز بین ساعت در جهت یابی بوسیله ساعت در نیمکره شمالی   -615

 جهت است؟

 شرق -الف

 غرب -ب

 شمال -ج

 جنوب -د

 در جهت یابی بوسیله ساعت در نیمکره شمالی کدام قسمت ساعت بطرف خورشید قرار می گیرد.  -616

 عقربه دقیقه شمار -الف

 عقربه ساعت شمار -ب

 ساعت 12عدد  -ج

 ساعت 6عدد  -د

و عقربه ساعت شمار کدام جهت را  12جهت یابی بوسیله ساعت در نیمکره جنوب نیمساز بین ساعت در   -617

 نشان می دهد؟

 شرق -الف

 غرب -ب

 شمال -ج

 جنوب -د

 دقیقه اختالف ساعت دارند این دو کشور چند درجه با هم اختالف دارند؟ 2:28کشور ژاپن و ایران   -618

 درجه 34 -الف

 درجه 35 -ب

 درجه 36 -ج

 درجه 37 -د

 سانتیمتر است فاصله حقیقی آن دو چند کیلومتر است؟ 5فاصله دو نقطه  500000/1در نقشه ای با مقیاس   -619

 کیلومتر 10 -الف

 کیلومتر 25 -ب

 کیلومتر 100 -ج

 کیلومتر 250 -د

فاصله این دو روستا در کیلومتر است  120در یک خط مستقیم  1:4000000فاصله دو روستا در یک نقشه   -620

 روی نقشه چند سانتیمتر خواهد بود.
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 9 -ب
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 کدامیک از جمالت زیر در مورد ارتفاع صحیح می باشد؟  -621

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

 درجه گرمتر می شود 3در هر کیلومتر ارتفاع هوا  -ب
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 درجه سردتر می شود 6در هر کیلومتر ارتفاع هوا  -د
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 تفاوتهای فرهنگی -ب
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 کوههای مرکزی -ج

 کوههای شرقی -د
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 غرب به شرق -الف

 جنوبی غربی به شمال شرقی -ب

 شرق به غرب -ج

 جنوبشمال به  -د

 کدامیک از ارتفاعات زیر در رشته کوه البرز واقع شده است؟  -625

 الوند -الف

 زردکوه -ب

 بنان -ج

 الهیجان و دیلمان -د

 شمالی ایران قرار نمی گیرند؟کدامیک از موارد زیر در  تقسیم بندی رشته کوههای -  626

 کوههای آذربایجان -الف

 کوه البرز مرکزی -ب

 خراسانکوهای  -ج

 منقطه کوهستانی جام -د

 کدامیک از رشته کوههای زیر بیشترین گستردگی عرضی را دارند.  -627

 رشته کوههای البرز -الف

 رشته کوههای زاگرس -ب

 کوههای شمالی -ج

 کوههای شرقی -د

 در قسمت سیستان و بلوچستان ادامه رشته کوه زاگرس را چه می نامند؟  -628

 بشاگرد -الف

 بنان -ب

 مکران -ج

 پیشکوه -د

 بلندترین ارتفاع زاگرس چه نام دارد؟  -629

 سازی داش -الف

 استرانکوه -ب

 پنجه علی -ج

 دنا -د



 کوههای مرکزی ایران در کدام جهت امتداد یافته اند.  -630

 شمال غرب به جنوب شرق -الف

 شمال به جنوب -ب

 غرب به شرق -ج

 شمال شرقی به جنوب غربی -د

 کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای کوههای شرقی ایران می باشد؟  -631

 سرسبزی دامنه شرقی -الف

 جهت شمال غربی به جنوب شرقی -ب

 سنگالخی و برهنه بودن کوهها -ج

 بارندگی زیاد -د

 کوه دماوند چند متر از سطح دریا ارتفاع دارد؟  -632

 متر 6751 -الف

 متر 5761 -ب

 متر 5671 -ج

 متر 7651 -د

 از فراز بام دماوند کدام دریاچه قابل مشاهده است؟  -633

 دریاچه ارومیه -الف

 دریاچه الر -ب

 دریاچه گهر -ج

 دریاچه زریوار -د

 ماهی قزل آالی خال قرمز در کدامیک از دریاچه های زیر یافت می شود؟  -634

 دریاچه ارومیه -الف

 دریاچه بختگان -ب

 دریاچه سبالن -ج

 دریاچه الر -د

 بلوچها کوه تفتان را چه می نامند؟  -635

 چهل چشمه -الف

 چهل مسیر -ب

 چهل تن -ج

 چهل چراغ -د

 کدامیک از موارد زیر ویژگیهای ارتفاعات سهند می باشد؟  -636

 جوان ترین کوه آتشفشان ایران -الف

 سنگالخی و برهنگی -ب
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 لیدر گروههای کوهنوردی طول گامهای خود را چگونه تنظیم می کند؟-  640

 با نفر پشت سر خود -الف

 با آخرین نفر گروه -ب

 با قوی ترین فرد گروه -ج
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 در فصلهای خلوت مورد استفاده قرار می گیرند -ج

 شرایط آن مانند سایر هتلها می باشد -د

 به شمال ایران در زمان کدام پادشاه و کدام سلسله ایجاد شد؟ راه فرح آباد   -722

 صفویه -شاه عباس دوم  -الف

 صفویه-شاه عباس اول  -ب

 قاجار-ناصر الدین شاه  -ج

 قاجار-مظفرالدین شاه  -د

 صدور کلیه مجوز های سه گانه برای یک شخص )بندالف.ب.  پ(چگونه است؟  -723

 بال مانع است -الف

 امکانپذیر نیست -ب

 فقط بند پ وب -ج

 فقط بند الف و ب -د

ساعت و حداکثر 24مسئولیت این ویزا با تایید هواپیما یی بر عهده  مسافر است واعتبار آن حداقل   -724

 ساعت است؟72

 ویزا ی ترانزیت -الف

 ویزای ترانزیت فرودگاهی -ب

 ویزای مسافرتی -ج

 ویزای مدت دار -د

 باستان در کدامیک از موارد زیر باعث گسترس وپیشرفت مسافرت شد.یونان   -725



 ضرب سکه -الف

 اختراع چرخ -ب

 ساخت استراحتگاه در بین جاده -ج

 گسترش امنیت راه -د

 اولین اداره ای که در ایران عهده دار امور مربوط به مسافرت گردید چه نام داشت؟  -726

 شورای عالی جهانگردی -الف

 سیاحان اداره جلب -ب

 اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات -ج

 سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی -د

 کدامیک ازموارد زیر جزء مهارت های غیر کالمی می باشد؟  -727

 اشارات دست و سر -الف

 گفتن -ب

 شنیدن -ج

 خواندن -د

 گرفته می شود؟در سالنهای سخنرانی ، کنفرانسها و کالس درس کدام حریم در نظر   -728

 حریم عمومی -الف

 حریم خصوصی -ب

 حریم اجتماعی -ج

 حریم شخصی -د

 حداکثر زمانی که یک فرد می تواند روی یک موضوع متمرکز شود ؟  -729

 دقیقه 30 -الف

 دقیقه 10 -ب

 دقیقه20 -ج

 دقیقه.40 -د

 معموال چگونه افرادی هستند؟کسانی که با بی اعتنائی و سردی جواب سالم کسی را می دهند   -730

 مغرور و ناراضی -الف

 خود خواه بی ادب -ب

 غمگین وافسرده -ج

 سست عنصر -د

 در هنگام معرفی به دیگران کدام مورد صحیح تر است؟  -731

 متاهل ها را به مجرد ها معرفی کنید -الف

 بزرگترها را ابتدا معرفی کنید و بعد کوچکترها -ب

 کودکان از الفاظ آقا و خانم استفاده شوددر معرفی  -ج

 همیشه مجرد ها را به متاهل معرفی کنید -د

 کدامیک در مورد آداب دست دادن صحیح است؟  -732

 ابتدا کو چکتر ها دست بدهند -الف

 ابتدا آقایان دست بدهند -ب

 نباید با دستکش دست بدهیم -ج

 باشددست دادن باید محکم ،صمیمانه و طوالنی  -د

 محدوده حریم شخصی چه فاصله ای است؟  -733



 ودر روابط صمیمانه استفاده می شود  cm 45تا حدود  -الف

 و در روابط مصاحبه دو نفره استفاده می شود cm 360-120از -ب

 و برای مصاحبه و گفتگوی دو نفره استفاده می شود 120cm-45از  -ج

 برای کالس درس استفاده می شود 120cm-40از -د

 در قانون تشریفات هنگام دست دادن بهتر است؟  -734

 محکم و صمیمانه وکوتاه دست بدهیم -الف

 با دستکش دست بدهیم -ب

 کمی دورتر بایستیم تا با اداب تر جلوه کنیم -ج

 تان دست طرف مقابل را لمس کنیمبا نوک انگش -د

 کدام مورد پوشش رسمی آقایان در مجامع رسمی است ؟  -735

 کت و شلوار روشن وپیراهن تیره -الف

 کت و شلوار تیره وپیراهن تیره -ب

 کروات روشن و کت وشلوار تیره -ج

 کت و شلوار تیره وپیراهن روشن -د

 ................؟برای نافذ بودن کلمات باید آنها   -736

 محکم با حالت فرمان دادن باشد -الف

 بدون پیش داوری وکوتاه و مودبانه باشد -ب

 پرمحتوا و محکم وبا لحن بلند باشد -ج

 تند و مودبانه  ،با کلمات نافذ باشد -د

 فن یا هنری که آدمی به وسیله آن بر دیگران اثر می گذارد؟  -737

 ارتباط -الف

 نوشتن -ب

 گفتن -ج

 طرز لباس پوشیدن -د

 صاف کردن گلو هنگام سخنرانی نشانه چیست ؟  -738

 اضطراب -الف

 ترس -ب

 خستگی -ج

 بیقراری -د

 مکانهای خطر ناک در هنگام صاعقه کدام است؟  -739

 غارهای عمیق -الف

 ماشین های رو بسته -ب

 درختان بلند و منفرد -ج

 دره های عمیق -د

 گزیدگی کدام مورد است؟عالئم مار   -740

 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

 اگر دچار بهمن شدید چگونه باید قرار بگیریم که کمترین آسیب به ما برسد؟  -741



 نار بدن قرار بگیرد و زانو ها را خم کنیمدست ها ک -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

 .......................؟در موقع یخ زدگی قسمت های آسیب دیده را   -742

 مالش نداده و بین انگشتان یک تکه گاز قرار دهید -الف

 مالش داده تا عضو گرم شود -ب

 مایعات گرم روی آن بریزیم و ماساژ دهیم -ج

 مصدوم را کنار آتش قرار دهیم -د

 افتد؟زمانی که ماده سمی از طریق ریه ها جذب می شود چه نوع مسمومیت اتفاق می   -743

 مسمومیت تماسی -الف

 مسمومیت تزریقی -ب

 مسمومیت گوارشی -ج

 مسمومیت تنفسی -د

 نشانه های حمله گرمایی کدام است؟  -744

 درد و ناتوانی ،کبودی رنگ -الف

 پوست داغ ، نبض تند و سر درد -ب

 پوست مرطوب ، بدن سرد و سر گیجه -ج

 کبودی لب و انگشتان ،تکلم آهسته -د

 ظاهر مارهای سمی کدام گزینه می باشد؟  -745

 بدنی بلند وباریک با دندان بزرگ -الف

 سر مثلثی و کوچک ،طول کوتاه -ب

 رنگهای تند و خالهای درشت -ج

 مانند  Sسر بیضی شکل و حرکت  -د

 در نیش حشرات اولین کاری که انجام می دهیم چیست؟  -746

 باز کردن راه هوایی، در اوردن نیش -الف

 تنفس مصنوعی ،باند پیچی کردن -ب

 رساندن مصدوم به مراکز درمانی -ج

 کنترل عالئم حیاتی وکمپرس سرد -د

 مهمترین اقدام در مراکز درمانی برای نیش عقرب چیست؟  -747

 شستشو با آب و صابون -الف

 بی حرکت کردن بیمار -ب

 تجویز ضد سم -ج

 کمپرس سرد -د

 پیشگیری از گرمازدگی و آفتاب سوختگی چیست؟اولین عمل در   -748

 آب زیاد ننوشیم. -الف

 در معرض آفتاب قرار نگیریم. -ب

 برای رفع تشنگی از مایعات گرم استفاده کنیم. -ج

 غذاها و نوشابه های کم نمک استفاده کنیم. -د

 شود«.؟» به از بین رفتن یکپارچگی الیه های پوست و بافت های زیر آن گفته می   -749



 تاول -الف

 زخم -ب

 جوش پوستی -ج

 آفتاب سوختگی -د

 کدام مورد جهت کمکهای اولیه به فرد مارگزیده استفاده می شود؟  -750

 بستن باند بر روی محل گزش -الف

 ABCکنترل  -ب

 نیشتر زدن و مکیدن تحت هر شرایطی -ج

 باال گرفتن عضو نسبت به سطح قلب -د

 ؟نیست تاالب انواع از گزینه کدام  -751

 زار لجن -الف

 خالش -ب

 باتالق -ج

 هور -د

 ؟ کند می تغییر عواملی چه با متناسب کوهستانی مناطق در گیاهی پوشش  -752

 شیب و ارتفاع -الف

 بارش و ارتفاع -ب

 دما تغیر و بارش -ج

 دما تغییرات و ارتفاع -د

 چیست؟ اکوتوریسم اقتصادی اثر ترین مهم  -753

 محلی جامعه برای آمد در و اشتغال ایجاد -الف

 ارزی درآمد ایجاد -ب

 ها پرداخت تراز موازنه -ج

 مستقیم شغل ایجاد -د

 شود؟ می انجام کسانی چه مشارکت با منطقه حفظ اکوتوریسم در  -754

 دولت -الف

 محلی راهنماهای -ب

 گردشگران -ج

 محلی مردم -د

 کجاست؟ نقشه در عالئم راهنمای درج محل  -755

 چپ سمت پایین حاشیه -الف

 چپ سمت باال حاشیه -ب

 راست سمت پایین حاشیه -ج

 راست سمت باال حاشیه -د

 ؟باشد نمی پستانداران های ویژگی از گزینه کدام  -756

 هستند خونسرد -الف

 هستند زا بچه -ب

 دارند وپا دست چهار -ج

 دارند پیشرفته مغز -د

 نامند؟ می راچه کوه هر نقطه ترین بلند  -757



 الراس خط -الف

 تپه -ب

 قله -ج

 یال -د

 ؟نیست ها کوه اهمیت دالیل از گزینه کدام  -758

 زیستی،جنگل آب،تنوع -الف

 مرتع جنگل، زیستی، تنوع، -ب

 گردشگری های جنگل،مرتع،جاذبه -ج

 جنگل ها، مرتع،دشت -د

 .است.....هوای و آب دارای ایران شرقی جنوب و مرکزی،شرقی های چاله  -759

 بیابانی نیمه -الف

 بیابانی -ب

 استوایی نیمه -ج

 بیابانی خشک -د

 است؟ علت چه به خشکی و دریا نسیم وزش جنوبی سواحل در  -760

 روز و شب دمای اختالف -الف

 مد و جز -ب

 دریا وسطح خشکی سطح هوای دمای تفاوت -ج

 خورشید تابش شدت -د

 شود؟ می شناخته اسم چند به ترتیب به هرگیاه  -761

 گونه-تیره-جنس: اسم سه -الف

 گونه-تیره:دواسم -ب

 گونه- جنس -تیره : اسم سه -ج

 جنس-گونه-تیره:اسم سه -د

 است؟ گیاهان گروه کدام از ایرانی کمای  -762

 وطنی جهان -الف

 وسیع رویش با -ب

 خاص مناطق در بومی -ج

 انحصاری یا اندمیک -د

 است؟ رنگی چه تایلند در سلطنتی رنگ  -763

 آبی -الف

 سبز -ب

 زرد -ج

 قرمز -د

 دارد؟ حکمی چه مالزی در مخدر مواد تجارت  -764

 زندان -الف

 اعدام -ب

 ابد حبس -ج

 است آزاد -د

 ؟ شوند می نامیده چه بختیاری ایل نوازندگان  -765



 لکو -الف

 شلیل -ب

 گوگریو -ج

 توشمال -د

 ؟ است بوده چه خزری مردم قدیم نام  -766

 پارتیان -الف

 عیالمیان -ب

 گیالن -ج

 دیلمان -د

 شد؟ می نوشته خطی چه به اسالم از قبل فارسی  -767

 سانسکریت -الف

 پهلوی -ب

 عربی -ج

 میخی -د

 به گردشگری جاذبه خود گاهی که اند شده مجهز و مجلل آنقدر نقل و حمل وسیله نوع کدام امروزه  -768

 آیند؟ می حساب

 قطار -الف

 شخصی خودروی -ب

 جمعی خودروی -ج

 کشتی -د

 کیست؟ وظایف از شوند می جراحت دچار مقصد در که افرادی و بیماران به رسیدگی در همیاری و کمک  -769

 راهنما -الف

 تور متصدیان -ب

 کارگزار و مرکزی دفتر -ج

 اورژانس متصدیان -د

 ؟باشد نمی راهنما وظایف از گزینه کدام  -770

 مناسب ارتباط برقراری -الف

 امورمالی کنترل -ب

 محلی زبان دانستن -ج

 مسافر مرگ یا سخت شرایط های هماهنگی انجام -د

 معناست؟ چه به لغت در بیان  -771

 کردن آشکار -الف

 کردن توصیف -ب

 دادن توضیح -ج

 دادن شرح -د

 ؟باشد نمی صدا خواص از گزینه کدام  -772

 بمی -الف

 بلندی -ب

 وضوح -ج

 سطح -د



 باشد؟ می جغرافیایی منطقه کدام به متعلق عرب اسبهای نژاد  -773

 عربستان -الف

 اروپایی کشورهای -ب

 ایران -ج

 عراق -د

 یافت؟ توان می استان کدام توابع در را ایران ترکمن اسبهای ترین خالص امروزه  -774

 شمالی خراسان -الف

 مازندران -ب

 فارس -ج

 همدان -د

 یک یا عمل یک باز اسکی هر آن در که است آزاد اسکی در مسابقه نوعی"چیست؟ روبرو رشته نام  -775

 ؟"دهد می انجام مالیم شب یک در موسیقی ترنم با را جالب و زیبا حرکت

 آلپاین -الف

 هیل دان -ب

 باله -ج

 اسنوبرد -د

 کند؟ می خلق جذابی های صحنه که جهات تمامی به دوربین فعال و پویا حرکت  -776

 دالی -الف

 آزاد کربن -ب

 ارک -ج

 بوم -د

 است؟ فعال زمانی چه در "نوردهی جبران" ساختار  -777

 میانگین -الف

 خودکار -ب

 ماتریسی -ج

 موضعی -د

 است؟ استان چند در وحش حیات پناهگاه چند دارای ایران کشور  -778

 5-37 -الف

 5-35 -ب

 9-37 -ج

 15-35 -د

 های رویشگاه احیای و حفظ هدف با که هستند زیاد حفاظتی ارزش با وسیع نسبت به اراضی گزینه کدام  -779

 شوند؟ می انتخاب جانوری های زیستگاه و گیاهی

 شده حفاظت منطقه -الف

 ملی پارک -ب

 ملی طبیعی اثر -ج

 وحش حیات پناهگاه -د

 است؟ "خاموش آتشفشان"معنی به گزینه کدام  -780

 Extinet volcano -الف

 Volcano -ب



 Cave -ج

 Extinct cave -د

 است؟ "نساجی" معنی به گزینه کدام  -781

 Textile -الف

 Catering -ب

 Marketing -ج

 Century -د

 دارد؟ بدن در تاثیری چه دار عرق حالت در سرد خیلی آب  -782

 تهوع -الف

 حلق و تنفس مجاری تحریک -ب

 پلک افتادگی -ج

 سردرد -د

 پذیرد؟ می صورت طریقی چه از بدن در سم جذب نوع ترین سریع  -783

 تزریق -الف

 بدن پوست با تماس -ب

 گوارش -ج

 تنفس -د

 است؟ شکستگی نوع چه بسته شکستگی  -784

 شود می مرتبط شکستگی محل به پوست -الف

 نیست رویت قابل شکستگی -ب

 است رویت قابل شکستگی -ج

 است زده بیرون شکستگی محل از استخوان -د

 مشهورند؟ غرب بلوط های جنگل به و است ایرانی بلوط ها جنگل کدام غالب های گونه  -785

 هیرکانی یا خزری -الف

 ارسباران -ب

 زاگرس -ج

 عمان ودریای فارس خلیج سواحل -د

 است؟ شده ارائه کجا توسط تاالب علمی تعریف اولین  -786

 کشور تاالب کمیسیون -الف

 کشور کشاورزی کمیسیون -ب

 رامسر المللی بین کنواسیون -ج

 زیست محیط المللی بین کنواسیون -د

 دارد؟ وجود کشور سراسر در شده حفاظت منطقه تعداد چه  -787

 37 -الف

 94 -ب

 13 -ج

 96 -د

 .باشند..... با هماهنگ و منطقه هر.....با متناسب باید اکوتوریسم ساختهای زیر  -788

 فرهنگ،محیط و طبیعت -الف

 جامعه،محیط نیاز -ب



 تاریخ و محیط،طبیعت -ج

 جامعه نیاز محیط، -د

 چه اقتصادی،به و اجتماعی های هدف وتحقق زیست محیط از محافظت بر عالوه پایدار اکوتوریسم  -789

 کند؟ می توجه مسائلی

 اخالقیات و عرف -الف

 اجتماعی مسائل و اخالقیات -ب

 اخالقیات و ارزشی مسائل -ج

 ارزشی مسائل و عرف -د

 شود؟ می گذاشته مبنایی چه بر نقشه نام  -790

 طبیعی عارضه یا شهر،روستا بزرگترین نام -الف

 نقشه مقیاس -ب

 نقشه مقیاس سیستم -ج

 نقشه زایچه -د

 کنند؟ می استفاده تصویری سیستم چه از قطبی مناطق برای  -791

 UTA -الف

 USR -ب

 UTM -ج

 UPS -د

 هستند؟ داران مهره ترین پیشرفته از گزینه کدام  -792

 پستانداران -الف

 خزندگان -ب

 دوزیستان -ج

 پرندگان -د

 است؟ پستانداران از نوع کدام جزو تاسمایی گرگ  -793

 گذاران تخم -الف

 داران سم -ب

 داران کیسه -ج

 داران جفت -د

 شوند؟ می محسوب ایران های کوه ترین خشک از کوه رشته کدام  -794

 شمالی -الف

 زاگرس -ب

 مرکزی -ج

 شرقی -د

 است؟ گازهایی چه شامل عمدتأ هوا  -795

 اکسیدکربن اکسیژن،نیتروژن،دی -الف

 اکسیژن،نیتروژن -ب

 اکسیدکربن،آرگونودیگرگازها اکسیژن،نیتروژن،دی -ج

 اکسیدکربن اکسیژن،آرگون،دی -د

 تاسیس کشور جنوب سکوها،جزایروبنادر روی بر ایستگاه چند مجموعا اسالمی انقالب پیروزی از بعد  -796

 است؟ شده



 8 -الف

 38 -ب

 18 -ج

 28 -د

 کنند؟ می تقسیم گروه چند به رویشگاهی بردباری و پراکندگی نظر از را گیاهان  -797

 دو -الف

 سه -ب

 چهار -ج

 پنج -د

 کنند؟ می تقسیم گیاهی قلمرو چند به را جهان دانشمندان  -798

 15 -الف

 7 -ب

 4 -ج

 9 -د

 ؟کنند نمی مصرف را حیوان کدام گوشت ها هندی  -799

 نر گاو -الف

 بز -ب

 ماده گاو -ج

 گوسفند -د

 است؟ معروف استرالیا در رنگ کدام  -800

 قرمز -الف

 زرد -ب

 آبی -ج

 سبز -د

 ؟باشد نمی قشقایی ایل زندگی محل گزینه کدام  -801

 وبختیاری چهارمحال -الف

 خوزستان -ب

 اصفهان -ج

 لرستان -د

 کنند؟ می تکلم زبانی چه به ترک مردم  -802

 عربی -الف

 هندو -ب

 آذری -ج

 لکی -د

 است؟ اقوام از کدامیک مخصوص عروسی راز و رمز پر مراسم  -803

 ترکمن -الف

 ترک -ب

 کرد -ج

 بلوچ -د

 کنند؟ می مسافرت وسیله کدام با سالخوردگان و بانوان اغلب اروپا در  -804



 قطار -الف

 شخصی خودری -ب

 جمعی خودروی -ج

 کشتی -د

 .هستند اشکال دچار بازدم کنترل در سایرین از بیشتر دارند ...... که افرادی  -805

 استرس -الف

 زبان لکنت -ب

 واضحی صدای -ج

 خشکی صدای -د

 باشد؟ باید متر چند صدا برد حداقل  -806

 2 -الف

 3 -ب

 4 -ج

 5 -د

 باشد؟ تواند نمی نوعی چه از ماهیگیری های چوب جنس  -807

 کربن -الف

 چوب -ب

 شیشه -ج

 کامپوزیت -د

 ؟نیست شنا مسابقات جزء زیر های گزینه از کدامیک  -808

 امدادی -الف

 استقامت -ب

 شوس -ج

 مختلط -د

 کنند؟ می استفاده لنزی چه از معموال عکاسان اندازها چشم از عکاسی برای  -809

 فوتو تله -الف

 نرمال -ب

 واید -ج

 زوم -د

 است؟ گزینه کدام "دارید؟ میل چی" معنی  -810

 ?What Would You Like -الف

 ?How Much Is The Price Of Room -ب

 ?Can I Have A Look At The Room -ج

 ?What Type Desserts Do You Have -د

 است؟ گزینه کدام دوستانه "سالم"معنی  -811

 Hello -الف

 Hi -ب

 How Do You Do -ج

 Pardon Me -د

 شود؟ می بدن جذب طریقی چه از بوتولیسم  -812



 کنسروها -الف

 گوارش -ب

 تنفس -ج

 بدن پوست با تماس -د

 است؟ پیوند قابل ساعت چند تا قرارگیرد یخ کیسه در شده قطع عضو چنانچه  -813

 6 -الف

 17 -ب

 12 -ج

 24 -د

 ؟نیست مجاز ساییدگی یا خراشیدگی مورد در اولیه های کمک از مورد کدام  -814

 زخم دادن فشار -الف

 زخم محل دادن شستشو -ب

 زخم محل پانسمان -ج

 خارجی جسم کردن خارج -د

 چیست؟ نشانه نشود حس نبض اگر  -815

 پایین خیلی فشار یا قلبی ایست -الف

 قلبی ایست -ب

 تنفس قطع -ج

 اغما و تنفس قطع -د

 چیست؟ مصدوم به رسانی کمک اقدام برای نکته اولین  -816

 تنفسی بررسی -الف

 بینایی بررسی -ب

 فقرات ستون و گردن بررسی -ج

 فشارخون بررسی -د

 گیرد؟ انجام باید اقدامی چه بود قلبی ایست و نداشت تنفس مصدوم اگر  -817

 ماساژقلبی -الف

 مصنوعی تنفس -ب

 بدن کردن گرم -ج

 بیمار داشتن نگه حرکت بی -د

 است؟ دقیقه در چقدر بزرگساالن در طبیعی تنفس تعداد  -818

 50-70 -الف

 30-50 -ب

 12-20 -ج

 20-75 -د

 است؟ صورت چه به مصدوم حمل نوع بهترین  -819

 مچ به مچ حمل -الف

 کولی حمل -ب

 پتو با کششی حمل -ج

 زیگزاکی حمل -د

 ؟ است مانگرو ایران های جنگل اکوسیستم از یک کدام خاص رویش  -820



 هیرکانی یا خزری -الف

 ارسباران -ب

 زاگرس -ج

 عمان ودریای فارس خلیج سواحل -د

 ؟ هاست کوه کدام از متشکل ایران کوهستانی نواحی عمده  -821

 زاگرس و البرز -الف

 آذربایجان -ب

 تالش -ج

 مرکزی -د

 است؟ ایران شده حفاظت مناطق بندی طبقه اصلی گروه جزءچهار گزینه کدام  -822

 ملی پارک -الف

 وحش حیات پناهگاه -ب

 ممنوع شکار منطقه -ج

 ملی طبیعی اثر -د

 شود؟ گرفته مجوز سازمانی چه از است الزم ملی پارک یک از بازدید برای  -823

 کشتیرانی و بنادر -الف

 ارتش -ب

 زیست محیط حفاظت -ج

 دستی وصنایع گردشگری فرهنگی میراث -د

 ؟شوند نمی بندی تقسیم اساسی چه هابر نقشه  -824

 موضوع -الف

 مقیاس -ب

 کاربرد و محتوا -ج

 شکل -د

 باشد؟ می ها نقشه از دسته کدام جز جهانی های نقشه  -825

 عمومی -الف

 ویژه -ب

 جمعیتی -ج

 اقتصادی -د

 .است نقشه .... همان نقشه زایچه  -826

 تصویر سیستم -الف

 عمومی اطالعات -ب

 بندی شبکه سیستم -ج

 عالئم راهنمای -د

 دارند؟ قرار امتدادی چه در قبرها اسالمی کشورهای در  -827

 جنوبی-شمالی -الف

 شرقی جنوب-غربی شمال -ب

 شرقی-غربی -ج

 غربی جنوب-شرقی شمال -د

 است؟ زیستگاه کدام پستاندار مهمترین ایرانی زرد گوزن  -828



 کوهستانی -الف

 زاگرس جنگلی -ب

 بیابانی -ج

 خوزستان گرمسیری های جنگل و زارها بیشه -د

 ؟نیست ایران شده حفاظت مناطق بندی طبقه اصلی گروه چهار جز گزینه کدام  -829

 خزری جنگلی -الف

 کوهستانی -ب

 زاگرس جنگلی -ج

 بیابانی -د

 .دارد....رابطه برنامه.....با کوهنوردی تورهای های معموالهزینه  -830

 مستقیم غیر-هدف -الف

 مستقیم -هدف -ب

 مستقیم غیر-مدت -ج

 مستقیم -مدت -د

 ؟باشد نمی کوهنوردی عمومی تجهیزات از گزینه کدام  -831

 باتوم -الف

 کفش -ب

 پیشانی چراغ -ج

 کتری -د

 کیست؟ جانوری و گیاهی بندی طبقه پدر  -832

 لینه -الف

 فروید -ب

 مزلو -ج

 پاپیتنر -د

 است؟ گزینه کدام ها گونه تعداد نظر از گیاه مهمترین ایران در  -833

 ایرانی کمای -الف

 گون -ب

 بنه -ج

 گزنه -د

 است؟ وبنه بلوط،بادام خشکی به مقاوم و پسند خشکی های جنگل عمومأشامل حوزه کدام  -834

 هیرکانی یا خزری -الف

 ایران -ب

 زاگرس و کرد -ج

 مرکزی ایران -د

 است؟ کشور کدام مختص باگت نان  -835

 انگلستان -الف

 آلمان -ب

 فرانسه -ج

 ایتالیا -د

 دهند؟ می خانواده تشکیل زود کشور کدام جوانان  -836



 مکزیک -الف

 برزیل -ب

 ژاپن -ج

 تانزانیا -د

 هستند؟ ساکن ایران از قسمت کدام در بلوچ قوم  -837

 شرقی جنوب -الف

 غربی جنوب -ب

 شرقی شمال -ج

 غربی شمال -د

 است؟ کشور کدام فرهنگ از ،متأثر بلوچ زنان لباس  -838

 پاکستان،افغانستان -الف

 هندوستان،تاجیکستان -ب

 افغانستان،هندوستان -ج

 پاکستان،هندوستان -د

 است؟ مسافران تمامی با راهنما ارتباط نوع کدام  -839

 درست -الف

 عمومی -ب

 تلفنی -ج

 شخصی -د

 است؟ راهنما یک هنر و فن ترین واساسی اولین توانایی کدام  -840

 ارتباط برقراری -الف

 سخنوری -ب

 ومقررات قوانین شناخت -ج

 مسافران مشکالت حل -د

 است؟ گزینه کدام دوستانه "خداحافظی" معنی  -841

 See you -الف

 Good bye -ب

 Good day -ج

 Bye -د

 است؟ گزینه کدام "متاسفم" معنی  -842

 I,m afraid -الف

 See you -ب

 I apologize -ج

 welcome -د

 است؟ فصلی چه در مارها فعالیت زمان  -843

 تابستان -الف

 پاییز -ب

 بهار -ج

 زمستان -د

 چیست؟ SAR از منظور  -844



 نجات و امداد عملیات در مشارکت -الف

 رهاسازی و مصدوم به دستیابی -ب

 خود سالمتی از حفاظت -ج

 اطرافیان هدایت -د

 به طبیعت در گردشگری و پژوهشی.آموزشی های فعالیت برای مناسبی محل چهارگانه مناطق از کدامیک  -845

 آیند؟ می شمار

 ملی های پارک -الف

 طبیعی ملی اثر -ب

 وحش حیات پناهگاه -ج

 شده حفاظت منطقه -د

 گونه جمعیت از حمایت منظور به که وحشی جانوران برای نمونه طبیعی های زیستگاه با هایی محدوده"  -846

 است؟ گزینه کدام به مربوط تعریف این "شوند می انتخاب آنها کیفیت سطح افزایش و جانوری های

 ملی های پارک -الف

 طبیعی ملی اثر -ب

 وحش حیات پناهگاه -ج

 شده حفاظت منطقه -د

 رساند؟ می را صدا تاثیر مفهوم گزینه کدام  -847

 رسایی و بلندی -الف

 وضوح -ب

 سطح -ج

 مخصوص طنین -د

 برند؟ می بیشتری نفس زیر حروف کدام  -848

 پ-ت -الف

 د-ف -ب

 ت-س -ج

 ف-س -د

جنگل های پهن برگ هستند وپیدایش اولیه آن ها در دوران دوم زمین کدام جنگل ها قدیمی تر از   -849

 شناسی یعنی حدودچندمیلیون سال قبل رخ داده است؟

 طبیعی -الف

 توندرا -ب

 سوزنی برگ -ج

 بکر -د

 ؟نمی باشد کدام گزینه یکی از چهار اصل مبنای تعریف وطبقه بندی مناطق توسط سازمان محیط زیست  -850

مناطق وسیع وبرجسته که دارای اهمیت ملی هستند ومیراث طبیعی در آنها بایدضمن حفاظت ،نیاز های گردشگری  -الف

 ،آموزشی و پژوهشی را برآورده نماید.

مناطق وسیع ونمونه های برجسته ومنحصر به فرد وآثار باقیمانده گیاهی وجانوری یا پدیده های زمین شناسی که غیر  -ب

 .قابل جانشین هستند

طیفی از مناطق آبی وخشکی که می توانند حفاظت حیات وحش را تضمین کرده ودخالت های انسانی در آنها از نظر  -ج

 مدیریت ، تا حد معینی مجاز شمرده می شود.

 مناطقی که از جنبه حفاظت گیاهان وجانوران حائز اهمیت هستند ولی نیاز به احیاء وترمیم دارند. -د



 ؟نمی باشد  گزینه عالئم مجازیکدام   -851

 جمعیت -الف

 سواد -ب

 مهارت -ج

 ناهمواری ها -د

 کدام وسیله طبیعت گردی در شرایط بحرانی وسخت می تواند زندگی فرد را تضمین نماید؟  -852

 کیف کمک های اولیه -الف

 کیف بقا -ب

 کوله پشتی -ج

 چادر -د

 پستانداران جفت دار هستند؟کدام گزینه معرف راسته   -853

 گوشتخواران، جوندگان، بالداران -الف

 حشره خواران، گوشت خواران، کیسه داران -ب

 تخم گذاران، کیسه داران، جفت داران -ج

 تخم گذاران، بالداران، جفت داران -د

 سریع ترین پستاندار دنیا چه نام دارد وآخرین زیستگاه آن کجاست؟  -854

 ایی، ایرانیوزپلنگ آسی -الف

 یوزپلنگ ایرانی، آسیا -ب

 ببر مازندران ، ایران -ج

 ببر ایرانی، آسیا -د

 کدام گزینه بیانگر عملیات ماهرخ است؟  -855

 مطالعه رفتارطبیعی جانوران ازفاصله دور وبا استفاده از تلسکوپ ویا دوربین چشمی مناسب -الف

 مشاهده پستانداران بوسیله دوربین های تله ای -ب

 نزدیک شدن به حیوانات با حالت مخفی، بدون صدا وبرخالف جهت باد -ج

 مشاهده آثاری که حیوانات در طبیعت از خود برجای می گذارند. -د

دوربین های ............... دارای گیرنده های حساس به نور وحرارت هستند که آن را قادر می سازد در روز   -856

 ین عبور می کنند عکس هایی با کیفیت باال بگیرند.وشب از حیواناتی که ازجلوی دورب

 عکاسی در شب -الف

 DSLR -ب

 ماوراء بنفش -ج

 تله ای -د

 مردم کدام کشور تمایل بسیاری برای تماشای پرندگان مناطق کوهستانی ایران دارد؟  -857

 هلند -الف

 بلژیک -ب

 آلمان -ج

 اسپانیا -د

 ایران  (در کدام زیستگاه یافت می شود؟حواصیل غول )بزرگترین پرنده   -858

 جنوب غربی ایران -الف

 جنوب شرقی ایران -ب

 مناطق کوهستانی -ج



 تاالب ها وسواحل -د

 به خط اصلی وبلند ترین یال بین دوقله که در محل نقسیم اب باران باشد چه گفته می شود ؟  -859

 خط الراس -الف

 دره -ب

 گرده -ج

 یال -د

 گزینه از غارهای آهکی ـ تاریخی ایران است؟کدام   -860

 ایوب -الف

 کان گوهر -ب

 کرفتو -ج

 دیوزندان -د

کدام غارها به دست انسان ها در دل صخره سنگ ها کنده شده ودر مواقع خطر به عنوان دژ دفاعی مورد   -861

 استفاده قرار می گرفته اند؟

 دژ صخره ها -الف

 نهانگاه ها -ب

 نیایشگاه ها -ج

 قرارگاه انسان های غار نشین -د

 چاله های پست مر کزی  شرقی وجنوب شرقی ایران  دارای اب هوا............. است.  -862

 نیمه بیابانی -الف

 بیابانی -ب

 خشک بیابانی -ج

 نیمه استوای -د

 فرهنگ مردم آفریقا چه فرهنگی است ؟  -863

 سنتی -الف

 غربی -ب

 مذهبی -ج

 خرافی -د

 مهمترین جشنواره لبنان در کجا برگزار می شود ؟  -864

 بیت الدین-بیروت  -الف

 بیت الدین-بعلبک -ب

 بیبلوس-حریره  -ج

 بیبلوس-بیروت  -د

 کدام گزینه از جمله صنایع دستی مختص زنان ایل شاهسون است؟  -865

 ورنی ،باستریخ -الف

 ورنی ،پالس -ب

 باستریخ ،برک -ج

 ورنی ،چوقا -د

 مقدار ارتعاشی ک در صدا هست........صدا را به وجود می آورد که در زن ها .......ودر مردها ......است .  -866

 پایین-باال-سطح  -الف

 باال-پایین -سطح -ب



 باال-پایین-بلندی  -ج

 پایین -باال-بلندی  -د

 ؟نمی باشدکدام گزینه از شرایط  آموزش  فن بیان   -867

 تلفظ کلمات -الف

 تلفظ  حروف -ب

 سالمت جسمانی -ج

 بیان جمالت -د

 جل در چه زمانی برای اسب استفاده می شود؟  -868

 فصول گرم -الف

 در زمان بیماری -ب

 در زمان استراحت -ج

 در زمان سوار کاری -د

 از بستر  آب تغذیه می کنند از چه روشی استفاده می شود؟برای صید ماهی هایی که    -869

 فالی -الف

 فیدر -ب

 شناور -ج

 اسپیک -د

 کدام نوع از عکاسی  به عکاسی نمای یا مکرو معروف است ؟  -870

 منظره -الف

 پرتره -ب

 حیات وحش -ج

 بافت -د

 چه تعدادی منطقه حفاظت شده در سراسر کشور وجود دارد ؟  -871

 96 -الف

 94 -ب

 92 -ج

 90 -د

 کدام گزینه است؟ "از کجا می آید "معنی    -872

 ? Where are you coming from -الف

 ? Where are you from -ب

 ? What would you like -ج

 Have you alrady booked -د

 کدامیک از موارد زیر ،از انواع حمل دو نفره است ؟  -873

 دو مچ چهار مچ -الف

 کولیحمل  -ب

 حمل کششی با پتو -ج

 حمل زیکزاکی -د

 بهترین روش مدیریت صحنه استفاده از چه روشی است ؟  -874

 Think -الف

 Stop -ب



 Planing -ج

 Observe -د

 جنگل ها بسته به نوع پیدایش آن و خصوصیات ساختاری به چه دسته هایی طبقه بندی می شوند ؟  -875

 ،طبیعی،مصنوعیبکر  -الف

 سوزنی برگ ،پهن برگ -ب

 دست نخورده،بکردست خورده -ج

 دست کاشت سوزنی برگ پهن برگ -د

اکوتوریسم پایدار عالوه بر محافظت محیط زیست وتحقق هدف های اجتماعی و اقتصادی ،به چه مسائلی   -876

 توجه می کند ؟

 عرف واخالقیات -الف

 اخالقیات ومسائل اجتماعی -ب

 مسائل ارزشی و اخالقیات -ج

 عرف و مسائل ارزشی -د

 کدام گزینه بیانگر نسبت فاصله دونقطه بر نقشه به فاصله واقعی همان دو نقطه بر روی زمین است؟  -877

 مقیاس خطی -الف

 مقیاس کسری -ب

 مقیاس نقشه -ج

 مقیاس ترسیمی -د

 

 ؟نمی باشد کدام گزینه از زیستگاههای پستانداران ایران   -878

 جنگلی خزری -الف

 کوهستانی -ب

 جنگلی زاگرسی -ج

 فالت مرکزی -د

 ؟نمی شود کدام گزینه توسط عکس های دوربین تله ای مشخص   -879

 شناسایی آثار تغذیه پرندگان -الف

 شناسایی محدوده پراکندگی پستانداران -ب

 شناسایی مهاجرت پستانداران -ج

 شناسایی مهاجرت پرندگان -د

 ؟نمی باشد کدام گزینه نمایه   -880

 مو -الف

 شاخ -ب

 جمعیت -ج

 استخوان -د

 ؟نمی باشد کدام یک از موارذد زیر از ویزگی های پرندگان  -881

 شیوه پرواز -الف

 قدرت شنوایی وبینایی -ب

 مخفی کاری وکم صدابودن -ج

 قابلیت نگهداری از جوجه ها -د

 ؟نمی باشدکدام گزینه از اشکال مختلف چکنده )استاالکتیت (  -882



 مخروطی -الف

 گل کلمی -ب

 خنجری -ج

 نخودی -د

 کدام گزینه از فراوان ترین سنگ آذرین خروجی است که به سادگی می توان آن را تشخیص داد ؟  -883

 گرانیت -الف

 اسکوری -ب

 بازالت -ج

 ابسیدنس -د

 سنگ های تخریبی برچه اساسی تقسیم بندی می شوند ؟  -884

 اندازه سنگ -الف

 جنس سنگ -ب

 شکل سنگ -ج

 اندازه ذرات موجود در سنگ -د

 کدام گزینه اقلیم را تعریف می کند ؟  -885

 تغییرات کوتاه مدت عناصر جوی مانند دما ،رطوبت ،بارندگی ،فشار ،باد ،تابش است -الف

 کیفیتی از پدیده های جوی از نظر دماو رطوبت ،بادو فشار برای زمان کوتاه ومکان مشخص است -ب

 شرایط خاص هواشناختی شامل دما ،بارشوبادرا که هویت زراعتی یک منطقه است -ج

 شرایط جوی موجود در زمان معین ومحدود است -د

 مروی رویشی قرار می گیرد ؟بطور کلی ایران از  دیدگاه جغرافیدانان گیاهی درچه قل  -886

 نیمکره شمالی وحار جدیده -الف

 نیمکره شمالی وحاره قدیم -ب

 حاره قدیم وحاره جدید -ج

 اقیانوسی وحاره قدیم -د

کدام گزینه درختی زیبا با برگهای مستطیلی ،سرنیزه ای،نوکدار،چرمی،سبز روشن است که در نواحی   -887

استانهای هرمزگان وبلوچستان کاشته می شود ودربلوچستان تولید میوه گرمسیری جنوب ایران ودر 

 دارد.میوه آن سفت ، و کم وبیش تخم مرغی درشت است؟

 انبه -الف

 بنه -ب

 استبرق -ج

 حرا -د

 پر جمعیت ترین ایل کشور کدام است ؟  -888

 بختیاری -الف

 شاهسون -ب

 قشقایی -ج

 اینالو -د

 ماهی از سال قرار دارد ؟شروع سال چینی در چه   -889

 نیمه دی -الف

 نیمه مرداد -ب

 نیمه آبان -ج



 نیمه بهمن -د

 عنوان شا هسون بعد از انقالب اسالمی به چه نامی تغییر یافت؟  -890

 اینانلو -الف

 ایل سون -ب

 یورد -ج

 چاگما -د

 جشن آق آشی چه جشنی است و مربوط به کدام قوم است ؟  -891

 کرد -سالگی 63جشن  -الف

 بلوچ -جشن نیمه شعبان -ب

 ترکمن -سالگی63جشن  -ج

 لر -جشن نیمه شعبان  -د

 در چه صورت مسافر سایر نقایص احتمالی در تور را به راهنما نسبت می دهد ؟  -892

 عدم همدردی با مسافر -الف

 عدم ارتباط درست -ب

 عدم ایجاد رابطه شخصی با مسافر -ج

 یایجاد ارتباط عموم -د

کدام وسیله برای مسافت های طوالنی و خارج کشور وهمچنین افرادی که می خواهند از زمان خود   -893

 حداکثر استفاده بنمایند مناسب تر است ؟

 قطار -الف

 خودرو های شخصی -ب

 هواپیما -ج

 کشتی -د

 را..............بر عهده دارد.مهمترین نقش در میزان موفقیت تور و رضایت مسافرین   -894

 تورگردان -الف

 وسایل حمل ونقل -ب

 شیوه ارائه خدمات -ج

 راهنما -د

 کدام گزینه از مهمترین اعضایی است که در عمل تنفس دخالت دارند؟  -895

 بینی،ریه -الف

 ریه ،عضالت گردن -ب

 ریه و دنده -ج

 دنده ، عضالت گردن -د

 ؟نستند زیر جزءمعروفترین اسب های جهانکدامیک از گزینه های   -896

 کواتر -الف

 عرب -ب

 آپالوسا -ج

 فالبال -د

 کدام اسکی همراه با پرش است و برنده ،اسکی بازی است که باالترین امتیاز را دارد؟  -897

 اسکی صحرایی با  پرش -الف

 اسکی صحرا نوردی -ب



 پرش با اسکی -ج

 آلپاین -د

 اسپینینگ برای صید چه ماهی هایی استفاده می شود؟از ماهیگیری به روش   -898

 کفال-قزل آال -الف

 کپور-زردپر  -ب

 کپور-سوف  -ج

 اردک ماهی-قزل آال  -د

 اگر دوربین به هنگام عکاسی باالتر از سطح دید موضوع قرار گیرد تصویرموضوع چگونه به نظر می رسد ؟  -899

 کوچکتر وواضح تر -الف

 بزرگتر و واضح تر -ب

 کوچکتر وحقیر تر -ج

 بزرگتر و واقعی -د

 است؟ "مرز خاکی "کدام گزینه به معنی   -900

 Terrestrial border -الف

 water border -ب

 Border -ج

 Spring water -د

 در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی بهترین کار چیست؟  -901

 در آوردن لباسهای آلوده -الف

 شستشو با آب فراوان -ب

 پانسمان -ج

 استفاده از پماد -د

 نوع پوشش گیاهی غالب در اکوسیستم کوهستانی ایران کدام است ؟  -902

 جنگل های پهن برگ خزان کننده تایگ -الف

 استپ کوهی با درختچه ها وتک درختان -ب

 جنگل های کوهستانی پهن برگ مخلوط -ج

 استپ با درختچه های گز وقیچ -د

شمال شرق استان آذربایجان شرقی  وحد فاصل استان گیالن ومرز آذربایجان قرار دارند این جنگل ها در   -903

 واز نظر جغرافیای جنگل، متعلق به جنگل های کوهستانی پهن برگ مخلوط هستند؟

 خزری یا هیرکانی -الف

 زاگرس  -ب

 سواحل خلیج فارس ودریای عمان -ج

 ارسباران -د

فعلی اکو توریست ها پاسخ  دهد وبه حفظ وبسط فرصتها ی اکو توریستی برای توریسمی که به نیاز های   -904

 آینده بپردازد و به جای صدمه زدن به اکو لوژی در جهت پایداری آن تالش کند را چه می نامند؟

 اکو توریسم -الف

 اکو توریسم پایدار -ب

 توریسم پایدار -ج

 طبیعت گردی -د

 تنه بریده درختان مشخص کننده کدام جهت هستند؟دایره های نزدیک به هم در   -905



 شمال -الف

 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 کدام گزینه اولین جانورانی هستند که توانسته اند زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند؟  -906

 پستانداران -الف

 خزندگان -ب

 دوزیستان -ج

 پرندگان -د

راحتی در اطراف معبد چغازنبیل ودر بیابان های اطراف شهرستان اهواز در کدام گونه ی زیر را می توان به   -907

 استان خوزستان مشاهده کرد؟

 سوسمار خاردم مصری -الف

 سوسمار خاردم بین النهرین -ب

 سمندر غارزی -ج

 گکوی دم پخ -د

 ؟نمی باشد کدام گزینه درباره زیستگاه خزندگان صحیح   -908

 دوزیست دارای زیستگاه خاصی استهرخزنده یا  -الف

 برخی خزندگان در مناطق صخره ای یا در کنار چشمه ها، رودها، غارها زندگی می کنند. -ب

 برخی از خزندگان در زیر سنگ ها زندگی می کنند. -ج

 بیش تر خزندگان در محیط های سرد زندگی می کنند. -د

شبیه به والدین خود است وبه تدریج طی چندین ماه ، با انجام »نوزاد حشره پس از خروج از تخم بسیار   -909

 چند مرحله پوست اندازی تبدیل به حشره بالغ می شود.« مربوط به کدام گزینه است؟

 استحاله یا دگردیسی -الف

 دگردیسی ناقص یا تدریجی -ب

 دگردیسی کامل -ج

 استحاله یا دگردیسی کامل -د

 سنگ نوردی  در کدام فصل بسیار دشوار است؟صعود به کوه تفتان  یا   -910

 بهار -الف

 تابستان -ب

 پاییز -ج

 زمستان -د

 افراد شرکت کننده در تورهای کوه نوردی را برچه اساسی طبقه بندی می کنند ؟  -911

 تجربه ،توان مالی،مسئولیت پذیری -الف

 مسئولیت پذیری ،توان جسمی،سن -ب

 سن ،توان روحی ومسئولیت پذیری -ج

 تجربه، توان جسمی وروحی ومسئولیت پذیری -د

به تمامی غار سنگ هایی که بر اثر چکیدن آب از سقف غار و تشکیل عمودی آن در زیر سقف پدید می   -912

 آیند ،چه گفته می شود ؟

 چکنده -الف

 آبشار سنگ -ب



 غار سنگ -ج

 چکیده -د

 چه علت است؟در سواحل جنوبی وزش نسیم های دریا وخشکی ها به   -913

 اختالف دمای شب وروز -الف

 جزر و مد -ب

 تفاوت دمای هوا ی سطح خشکی ودریا -ج

 شدت تابش خورشید -د

مالک عمل  برای تقسیمات گیاهی وجود عناصر اندمیک از قبیل ..................برای قلمرو ها جنس های   -914

 گونه برای حوزه می باشد.اندمیک برای نواحی گونه های اندمیک یاجنس های یک 

 تیره های انحصاری -الف

 جنس های یک گونه -ب

 تعداد قلمرو ها -ج

 گونه های اندمیک -د

کدام گزینه درختی نسبتا کوتاه باتاج گسترده وباز وخزان کننده ومقاوم به خشکی است که گونه غالب   -915

حوزه زاگرس شمالی را به وجود می آورد که جنگل های زاگرس در ایران می باشد و پوشش عمده ی زیر 

 امروزه از آن برای کاشت در فضای سبز وجنگل کاری در مناطق معتدل سرد استفاده می شود؟

 ارس -الف

 نخل ایرانی -ب

 بلوط -ج

 چندل -د

یده به  اصطالح ..............اشاره به فعالیت های بسیاری دارد که شخص به علت نقش خود در یک ساختار پیچ  -916

 دلیل عضویتش در یک گروه فرهنگی به خصوص درگیر آنها می شود.

 حضور خیالی -الف

 حضور فکری -ب

 حضور واقعی -ج

 حضورضمنی -د

 در انجام وایی، انگشتان دست باید کجا قرار بگیرند ؟  -917

 باالی سر -الف

 روی چشم ها -ب

 نباید از روی چشم ها باالتر بیاید -ج

 تاباالی سر بیایدحتما باید  -د

 کوچ رو های بختیاری زمستان را در کجا به سر می برند ؟  -918

 بخش های غربی چها محال و بختیاری -الف

 بخش های شرقی چهار محال وبختیاری -ب

 دشت های شرق خوزستان -ج

 دشت های غرب سیستان -د

 معمولی ترین غذای ایل قشقایی در فصل زمستان چیست؟  -919

 نان وخرما -الف

 آش دوغ -ب

 آب عدس -ج



 بادام کوهی -د

 نخواهد داشت؟برای کاهش در بروز رخدادهایی مانند گم شدن اعضا  کدام گزینه کاربرد   -920

 مشخص کردن دقیق محل پیاده وسوار شدن به وسیله نقلیه در هنگام بازدید -الف

 به همراه داشتن کارت هتل به همراه مسافر -ب

 راهنما توسط مسافرداشتن شماره  -ج

 زمانبندی برنامه ها مطابق با خواست ورضایت مسافران -د

 کمک وهمیاری در رسیدگی به بیماران و افرادی که در مقصد دچار جراحت می شوند از وظایف کیست ؟  -921

 راهنما -الف

 متصدیان تور -ب

 دفتر مرکزی و کار گذار -ج

 متصدیان اورزانس -د

حمل ونقل دارای مزیت صرفه جویی هزینه ای در استفاده از اقامت هتلی در جابه جایی شبانه کدام وسیله   -922

 است؟

 قطار -الف

 خودرو های شخصی -ب

 هواپیما -ج

 کشتی -د

 ؟نمی شوند  کدامیک از گزینه ها جزء رشته اسکی محسوب  -923

 استقامت بیاتلون-آلپاین  -الف

 اسکی صحرانوردی -مارپیچ -ب

 دان هیل-باله  -ج

 پرش -درساژ -د

کدام گزینه نوعی مسابقه شناست که شناگر برای طی کردن مسیر مسابقه مجاز است از تمامی شناهای   -924

 موجود استفاده کند ؟

 امدادی -الف

 آزاد -ب

 مختلط -ج

 استقامت -د

شود از چه چیزی در عکاسی برای جلوگیری از وجود نور زیادی است که باعث عدم کیفیت در عکس می   -925

 استفاده می شود ؟

 عدسی -الف

 فیلتر -ب

 شاتر -ج

 لنز -د

 کدام فیلتر ها به فیلتر های خاکستری نیز معروفند ؟  -926

 Uv -الف

 Nd -ب

 پالریزاسیون -ج

 رنگی -د

 ؟نمی باشدکدام گزینه  از اثرات منفی محیط زیستی اکو توریسم   -927



 کیفیتبهبود مدیریت  -الف

 ترویج حساسیت وآگاهی نسبت به سیتم های اکولوژیکی -ب

 توسعه سریع و بی رویه تسهیالت رفاهی اکوتوریستی -ج

 بهرمندی از شگفتی های جهان طبیعت -د

 چند اثر طبیعی ملی در استان در فهرست مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست به ثبت رسیده؟  -928

 13-13 -الف

 12-10 -ب

 12-8 -ج

 9-13 -د

 است ؟ "زمین لم یزرع "کدام گزینه به معنی   -929

 Barren hand -الف

 port -ب

 Farm land -ج

 Land -د

 خرگوش ها جزء کدامیک از موارد زیر محسوب میشوند؟-  -930

  پستانداران -الف

  خزندگان -ب

  حشره خواران -ج

 گوشتخواران -د

 

 

 

 


