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 به نام خدا 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک 

 گروه آموزشی زمین شناسی 

 بستر گردشگری مسئوالنه  محیط زیست ، –ایه یازدهم پ  –کتاب انسان و محیط زیست  7سؤاالت استاندارد درس  

 **سؤاالت جای خالی **  ردیف 

 است..............  حداکثر و............  حداقل گردشگری فعالیت 1

 سیاسی در کشور ........... است . گردشگری دارای اثرات اقتصادی ، 2

شهرستان شوشتر به واسطه وجود ............................... و سایر اماکن فرهنگی در حال حاضر از اهداف   3

 گردشگری ایران است .

 ... است .......یکی از چشمه های پلکانی و تراورتنی کم نظیر جهان .............. 4

 استفاده از شرایط آب و هوایی است .شناخت بهتر تنوع زیستی و ..............  هدف از  5

 مجموعه های گیاهی و جانوری به نسبت کوچک  ......................... است . 6

 

 

 **  غلط یا صحیح سؤاالت**  ردیف 

 به هر نوع سفر یا فعالیتی که خارج از محل زندگی انجام شود ،گردشگری می گویند . 1

 اقتصادی و احترام متقابل رابطه تنگاتنگی دارد .گردشگری با امنیت سیاسی ،  2

 تاریخی به اهداف گردشگری ایران تبدیل شده است . –شهرستان کاشمر بدلیل وجود سازه های آبی  3

 تمام انواع گردشگری به نوعی بوم گردشگری است . 4

 سفری که برای جوامع میزبان محلی سودمند باشد،  از مصادیق بوم گردشگری نیست  5

 جاذبه های بیوتوریسم ایران است . ژئوپارک قشم جزء 6

 گردشگری در پارک های ملی با رعایت قوانین و مقررات سازمان گردشگری انجام می شود . 7

 پناهگاه ها مجاز است .فعالیت گردشگری کنترل شده در ابعاد محدود در  8
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 تستی ** سراالت**     ردیف

؟ است صحیح گردشگری مورد در یک کدام 1

 ماه یک حداکثر و روز یک حداقل -ب         هفته یک حداکثر و ساعت یک حداقل – الف

 سال یک حداکثر و روز یک حداقل – د                   سال یک حداکثر و روز یک حداقل -ج

 ترویج زبان و رهنگ مربوط به کدام بعد گردشگری است ؟ 2

 فرهنگی اجتماعی  –سیاسی اجتماعی        د  –فرهنگی سیاسی       ج  -اقتصادی اجتماعی     ب –الف 

 کدام یک را نشانگر قدمت و اهمیت سفر گردشگری ایران می دانید ؟ 3

 رفتن به طبیعت در سیزده به در  -ب   کاروان سرای دیر گچین در قم     –الف 

 سفرنامه نویسی    –د                 حج                                    –ج 

 میراث های طبیعی گردشگری ایران به ترتیب کدام است ؟ 4

 دماوند  –روستای بان تاالی نوک  -ب   تاالب کانی برازان     –چشمه های باداب سورت  –الف 

 چشمه های باداب سورت  -دماوند -د               چشمه های باداب سورت               –قشم  –ج 

 اولین سایت پرنده نگری ایران کدام است؟ 5

 تاالب کانی برازان    -ب              الف چشمه باداب سورت     

 ژئوپارک قشم  -د         منطقه گردشگری فندقلو    –ج  

 کدام یک از موارد نمایانگر تاریخچه زمین شناسی منطقه است؟  6

 طبیعت درمانی  –بیوتوریسم           د  –هیدرو توریسم        ج  –ژئوپارک           ب  -الف

 

 کدام یک برای پرورش جانوران وحشی ایجاد می شود ؟ 7

 منطقه حفاظت شده  -ب      پناهگاه حیات وحش            –الف 

 پارک های ملی  -د          آثار طبیعی ملی                  –ج 

 آثار طبیعی ملی چه ویژگی دارد ؟ 8

       جالب و کم نظیر  -ب                      به نسبت کوچک      –الف 

 همه موارد –د         ج استسنائی و غیر قابل جایگزین    

 آموزشی و پژوهشی مناسب است ؟کدام یک از مناطق برای فعالیت  9

 آثار طبیعی ملی  -ب                        پارکهای ملی     -الف

 پناهگاه حیات وحش –د                منطقه حفاظت شده    –ج 

 ؟دارد نام چه حفاظت استراتژیک ارزش دارای اراضی 11

 آثار طبیعی ملی  -ب     پارکهای ملی                 –الف 

 پناهگاه حیات وحش  –د     منطقه حفاظت شده            -ج
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 ** پاسخ تاه کو سواالت** ردیف

 نوع جادبه های گردشگری را مشخص نمایید  1

 ایل گلی .......... –الف 

 جنگل های حرا  ......... -ب

 به نظر شما گردشگری در کشور میزبان چه اثراتی دارد؟ 2

 

 برخوردهای منفی با گردشکری مثال بزنید .چند نمونه از  3

 

 عوامل اصلی مؤثر در گردشگری ایران را نام ببرید . 4

 

 نماد طبیعت گردی کهن ایران چیست ؟ 5

 

 به نظر شما از اصلی ترین پیامدهای حضور گردشگری بر محیط زیست چیست ؟ 6

 

 چه می نامند ؟ مسافرت مسئوالنه به مناطق طبییعی را 7

 

 بوم گردشگردی در مفهوم عام شامل چیست؟ 8

 

 برای دستیابی به توسعه پایدار در گردشگری چه عاملی اهمیت بیشتری دارد؟ 9

 

 هر بک از موارد زیر از مصادیق کدام گردشگری می دانید ؟ 11

 الف بازدید از غار .............                 

 ورزش در سواحل ............ -ب

 تنوع جانوران ............. شناخت بازدید برای  –ج 

 معدنی ........... گرم استفاده از چشمه های آب –د 
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 ** تحلیلی ، توضیحی سؤاالت** ردیف

 منظور از گردشگری چیست ؟ 1

 به نظر شما آیا گردشگری از بعد فرهنگی ، اجتماعی مهم است ؟ دلیل بیاورید. 2

 بر محیط زیست را تحلیل نمایید  گردشگریآثار و پیامدهای  3

به نظر شما گردشگران چگونه ممکن است به چشمه های باداب سورت آسیب می زنند و برای رفع این مشکل چه  4

 راهکاری پیشنهاد می نمایید ؟

 ؟دو پرندگان آن محافظت نماینمردم محلی چگونه میتوانند از تاالب ها  5

 ویژگی هایی دارد؟بوم گردشگری دارای چه  6

 هدف اصلی بوم گردشگری را چه می دانید و برای دستیابی به این هدف چه راهکاری دارید ؟ 7

سفر یک گروه بزرگ از گردشگران بر روی رمل های بیابان و گردش یک گروه کوچک از بازدیدکنندگان همراه با  8

 ط مقایسه نمایید .آموزش در داخل جنگل را از نظر میزان تطابق با پایداری محی

 چه اقداماتی را مفید می دانید ؟در جهت تعامل مردم محلی با زمینه های بوم گردشگری  9

 ؟منظور از ژئوپارک چیست  11

 هدف از پارک های ملی را چه می دانید ؟ 11

 آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده را از نظر وسعت و اهمیت مقایسه کنید . 12

 شما چه عاملی باعث استقبال گردشگران از خانه مسافر می شود ؟به نظر  13

 منظور از گردشگری پایدار چیست ؟ 14

 راهکار خود را در مورد گردشگری مسئوالنه بنویسید؟ 15

 چگونه می توان از گردشگری لذت بیشتری برد ؟ 16

 کنید ؟شما چه اقداماتی را برای گردشگری مسئوالنه و پایدار پیشنهاد می  17

 

 

        

 با تشکر 

حاجیان 


