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 0صاست. قرار گرفته جهان 4444444444 هیدر ناح ییایجغراف تیاز نظر موقع رانیا-1

 7؟ ص.ردیپذ یبخش صورت م کدامدر رانیامصرف آب در نیشتریب  -2

 14چیست؟ص یآب مجاز-3

 13؟صشود یم موجب چه پیامد هایی ینیزم ریز یاز آب ها هیرو یبرداشت ب-0

 17چیست؟ص آب میحر-5

 21را بنویسید.ص آن تیخاک و اهمچند مورد از -6

 23کدام اند؟ص خاک یاز آلوده کننده ها یبرخ-7

 28چگونه تهیه می شوند؟ص کمپوستو ورمی  کمپوست-8

 27کدام اند؟ص تراژن ییمحصوالت غذا-9

 20هریک چه مفهومی دارند؟ص ییغذا وایمنی ییغذا تیامن-14

 16چیست؟ ص آب (افتیباز) یبازچرخان-11

 17چیست؟ص آب میحر-12

 23را نام ببرید.ص خاک یاز آلوده کننده ها یبرخ-13

 26راتعریف کنید.ص ییغذا یمنیاو  ییغذا تیامن-10

 چه ویژگی هایی دارند؟ تراژن ای یکیژنت افتهی رییمحصوالت تغ-15

 28چیست؟ ص کمپوست-16



 33را نام ببرید.ص دهنده هوا لیتشک یگازها بیترک-17

 36چیست؟ص دما یوارونگ-18

-آلودگی صوتی  -آلودگی الکترو مغناطیسی -برای هریک از آالینده های زیر مثالی بزنید .آلودگی نوری-19

 02ص بسته یها طیهوا در مح یآلودگ

 07ص، کدام است؟ما به آن وابسته است یامروز یکه زندگ  یشکل از انرژ نیمهم تر  -24

 51چگونه ایجاد می شود؟ص یدیباران اس-21

 51چیست؟ ص یجهان شیگرما  -22

 61( چیست؟مثال بزنید.صیستیز  تسوخ)سبز  تسوخ-23

 66چیست؟ وانواع آن کدام اند؟صپسماند، ایزباله -20

 17؟صدارد یرا در پ یمشکالت چهسوز  هزبال یسوزاندن زباله در دستگا هها-25

 16( چیست؟ وچگونه تهیه می شود؟صکمپوست)پوسال -62

 17چه فوایدی دارد؟ص افتیباز-61

 26کدام است؟ برای هریک مثالی بزنید.ص در مسئلٔه زباله ییحل طال هسه را-62

 22؟صچیست یستیتنوع ز-62

 22کدام اند؟ص یستیز تنوع نقاط داغ -03

 27، 20کدام اند؟ آنها را نام ببرید.ص یستیز کنندٔه تنوع دیعوامل تهد-07

 22دو مورد را نام ببرید. صکدام اند؟ یستیتنوع ز از حفاظت یراهکارها-06 

.آنها در نامند یپوزه کوتاه را گاندو م ای یو بلوچستان، تمساح مرداب ستانیدر استان س یمردم محل -00

 22مورد این جاندار چه باور و اعتقادی دارند؟ص

 737چیست؟ص یگردشگر یایمزا -07

 732کدام است؟ص رانیکهن در ا یگرد عتینماد طب -03



 731رامثال بزنید.ص یمذهب یاز گردشگر ینماد -02

افظت می حآنها م وچگونه از د؟ندرکجا قرار دارهریک   باداب سورتو  برازان یتاالب کان -01

 732صشود؟

 773( چیست؟ وانواع آن کدام اند؟ صسمیاکوتور) یبوم گردشگر -02

 است؟ یانواع بوم گردشگرهر یک از موارد زیر، جزء کدامیک از  -02

گردش و ورزش در سواحل،  -برف، کوه، شن، ماسه یرو یاسک -یشناس نیزم یها یژگیاز و دیبازد -

به منظور  عتیاستفاده از عناصر و حس طب - یستیز طیمح یدر فضاها یگردشگر -و شنا یران قیقا

 776صسالمت،

چهار منطقه را  ران،یا یعیطب راثیبه منظور حفظ عرصه ها و م ستیز طیسازمان حفاظت مح -73

 777را نام ببرید.صمناطق  نیا.ه استقرار داد تیریتحت مد

 شریفی-آرزوی موفقییتبا 


