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 :شماره صندلي

 

 صحیح وغلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید -1

 ص   غ     سفری که خارج از محل زندگی انجام شود  گردشگری 

  ص      غ    جنگل های حرا از جاذبه های گردشگری استان خوزستان است 

  اکوتوریسم همان بوم گردشگری است       ص         غ 

   توسعه گردشگری نقش مهمی در حفاظت خاک دارد     ص     غ 

 اد هیجان است      ص       غ اسکی گردشگری ورزش و ایجاز  فهد 

   کرمان قرار دارد      ص     غ کاروانسرای مشیر در 

 

 کلمات مناسب پر کنید خالی را با  های جا -2

  یک جامعه است ................... و.............................مسئولیت پذیری هنگام گردشگری نشانه ی سطح 

  ین و طبیعت است با زم....................سیزده بدر روز 

  محروم برای کشت وپرورش در کشورهای ................................مزارع روستایی به منظور حمایت از کشاورزی

  هستند ..........................انواع گونه های خاص از مقاصد 

  کشورها دارد............................توسعه ی گردشگری نقش مهمی در حفاظت از    

   کشورهای ............................... ، ................................ ، ............................ در شکوفایی گردشگری نقش موثری

     میزبان ایفا می کند 

 

 ، مناسب ترین گزینه را مشخص کنید در سواالت زیر  -

  است ....................دومین میراث فرهنگی ایران 

 ی رودبارک منطقه  –باداب سورت       د چشمه  –ج        طانیه لگنبد س -کوه دماوند       ب -الف

 های ایران چه نام دارد سرا قدیمی ترین ومادر کاروان 

 شوشتر  –گنج        د قلع  –ج        دیر گچی   –ب         مشیر   -الف 

  تجربه ای موفق در حفاظت از محیط زیست است 

 نازدشت  –سلیمان    د تخت  –باداب سورت         ج  -رازان         بتاالب کانی ب -الف

 پاسخ کوتاه دهید  -4

 اولین سایت پرنده نگری کجا قرار دارد ؟ -الف



 ؟نقش حج در گردشگری چیست  - ب

 به یکی از اهداف گردشگری ایران تبدیل شده است ؟ا شوشتر چر - ج

 
 ؟یست چیست زن پیامد گردشگری بر محیط اصلی تری - د

 
 هدف اصلی بوم گردشگری چیست ؟ - ذ

 
 ؟نقش بیوتوریسم در بوم گردشگری چیست  - ر

 

 
 .ستون سمت راست را به چپ متصل کنید  -5

 

 . ستون سمت راست را به چپ متصل کنید -6

 

 ساری -1 تخت سلیمان-الف

 اصفهان -2 شهر سوخته -ب

 نجانز -3 آبشار بیشه -ج

 سیستان و بلوچستان -4 کویر مصر-د 

  لرستان -5 دشت ناز-ه 
 جدول زیر را کامل کنید -

 هدف از گردشگری  محیط مورد استفاده  نوع بوم گردشگری 

   طبیعت درمانی 

  پهنه های آبی  

مطالعه و بازدید پدیده های زمین   

 شناسی 

   معادن آب گرم ، سواحل ماسه ای  زیست گردشگری 
 بوم گردشگری را بنویسید ؟ سه ویژگی -7

 

 

 
 دو مورد از پیشینه های گردشگری در ایران را بنویسید ؟  -
 

 



 

 .زیر را توضیح دهید اصطالحات  -9

 منظور از پارک های ملی چیست  -

 

 

 منطقه ی حفاظت شده  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفقیت شما آرزوی ماست

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  


