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تاضم

الف  :گعیٌِ زضؾت ضا اًتراب کٌیس :
ٍ -1قتی یک هحیط ضا تطاؾاؼ هؼیاضّایی تِ ٍاحسّایی تقؿین هی کٌین زضٍاقغ  ...................کطزُ اینً0/25.وطُ
الف  :هٌطقِ تٌسی

بً :احیِ تٌسی

ج  :حَضِ تٌسی

ز :تطکیة تٌسی

 -2کسام یک اظ هؼیاضّای طثقِ تٌسی ظیط طثیؼی ًیؿت ؟ً 0/25وطُ
الف ً :اّوَا ضی ّا

ب :پَقف گیاّی

ج  :آب ٍ َّا

ً1وطُ

زًَ :ع فؼالیت اقتهازی

-3تیكتطیي ًَع قَهیت زض کكَضافغاًؿتاى کسام یک اظ هَاضز ظیط اؾت ؟ً0/25وطُ
الف  :اظتک

ب :پكتَ

ج  :تاجیک

ز :تلَچ

 -4ؾاذت جعایط ههٌَػی زضکساهیک اظ کكَضّای حَضِ ذلیج فاضؼ نَضت گطفتِ اؾت ؟ً0/25وطُ
الف  :قطط

ب :ػواى

ج  :اهاضات هتحسُ ػطتی

ز  :ػطتؿتاى ؾؼَزی

ب  :زضؾت یا ًازضؾت تَزى جوالت ظیط ضا هكرم کٌیس :
 -5ؾاٍاى ًاحیِ اًتقالی تیي جٌگل ّای تاضاًی اؾتَایی ٍ نحطای تعضگ آفطیقاؾت ً0/25.وطُ
1نمره

 -6تؼییي هطظ ّای زقیق ًَاحی آؾاى اؾت ً0/25 .وطُ
 -7قلوطٍ ٍ ٍؾؼت ًَاحی ،هتفاٍت اؾت ً0/25.وطُ
 -8هطظ ّای ًَاحی غیطقاتل تغییطًس ً0/25.وطُ

ج  :زضجاّای ذالی کلوات هٌاؾة تٌَیؿیس ؟
 -9هطظّای ؾیاؾی ٍ ازاضی هؼوَال تطهطظّای ًَاحی طثیؼی ٍ اًؿاًی ً0/25. ...............وطُ
َّ -10ا هرلَطی اظ گاظّای هرتلف اؾت کِ تا حسٍز ..........کیلَهتطی اططاف ظهیي ضا فطا گطفتِ اؾت ً0/25.وطُ

1نمره

ٍ -11جَز .............یکی اظ ٍیػگی ّای هْن ؾیاضُ ظهیي اؾت کِ ایي ؾیاضُ ضا اظ ؾایط ؾیاضات جسا هی کٌس ً0/25.وطُ
 -12تِ حجن ٍؾیؼی اظ َّا کِ اظ ًظط زها ٍ ضطَتت زضؾطح افقی تانسّا کیلَهتط ٍیػگی ّای یکؿاًی زاقتِ تاقس ...........هی گَیٌس ً0/25.وطُ

ز  :تِ ؾَاالت ظیط پاؾد کَتاُ زّیس ؟
ٍ -13یػگی ّای ّطًاحیِ ضا تٌَیؿیس ؟ ً0/5وطُ
 -14چطا قْطّا ،اؾتاى ّا ٍ کكَضّا ًَاحی ؾیاؾی هحؿَب هی قًَس ؟ً0/5وطُ
 -15تِ چِ زلیل زضًاحیِ اؾتَا ٍ قطة ّا ،هطکع کن فكاض ٍ پطفكاضٍجَز زا ضز ؟ً0/5وطُ

ازاهِ ؾَاالت زضنفحِ تؼس

ٍ -16قَع تاضـ زضیک ًاحیِ تِ چِ ػَاهلی تؿتگی زاضز ؟ ً0/5وطُ
 -17یکی اظ هؼطٍفتطیي تقؿین تٌسی ّای آب ٍ َّایی چِ ًام زاضز؟ ٍ تٌَیؿیس کِ زضایي تقؿین تٌسی چِ هؼیاضّایی زضًظط گطفتِ هی قَز ؟ً1وطُ
 -18چطا تطذی هطزم تهَض هی کٌٌس کِ گطم تطیي ًَاحی جْاى زضهجاٍضت ذط اؾتَا قطاض زاضز ؟ً0/5وطُ

4نمره

-19تیاتاى ّای آتاکا ها زضآهطیکای جٌَتی ٍ ًاهیة زضآفطیقا چگًَِ ایجاز قسُ اًس ؟ ً0/25وطُ
 -20اضتفاع کَُ ّا ٍ تپِ ّا ٍ ؾایط ػَا ضو ؾطح ظهیي ضا چگًَِ هحاؾثِ هی کٌٌس ؟ ً0/25وطُ
11نمره

ٍ :تِ ؾَاالت تلٌس پاؾد ظیط جَاب زّیس ؟
َّ -21اظزگی چیؿت ؟ ٍ اًَاع آى ضا ًام تثطیس ؟ ً1وطُ
 -22فطؾایف چیؿت ٍ قاهل چٌس هطحلِ اؾت آًْا ضا یاززاقت کٌیس ؟ ً1/5وطُ
 -23تِ طَض کلی کاضؾت چگًَِ پسیسُ ای اؾت ٍ زضپسیسُ اًحالل ؾٌگ ّای آّکی ایي فطآیٌس چگًَِ نَضت هی گیطز ؟ ً1/5وطُ
ً -24یوطخ تَپَگطافی ػاضضِ ظیط ضا ضؾن کٌیس ٍ ؾپؽ تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّیس ؟ (ضؾن ًیوطخ ً1وطُ) ً2وطُ

الف :فانلِ هٌحٌی ّای هیعاى چٌس هتط اؾت؟ً0/25وطُ
ب :قیة زضؾوت قوال تیكتط اؾت یا زضؾوت جٌَب ؟چطا؟ً0/5وطُ
جًَ :ع ػاضضِ ضا زض ایي قکل هكرم کٌیس ؟ً0/25وطُ
0522
0521
0522

0521

 -25اًتكاض ٍ اًطغی ذَضقیس زضؾطح ظهیي چگًَِ اؾت ٍ ایي اهط زضهٌاطق هرتلف ضا تطضؾی کٌیس ؟ ً1وطُ
 -26اظجولِ ضٍقْا ٍ ضاّکاضّای پیكگیطی اظ گؿتطـ تیاتاى ّاض ضا تٌَیؿیس ؟ (ؾِ هَضز )ً1/5وطُ
 -27ضاّکاضّای حفاظت اظ ًَاحی ؾاحلی ضا تٌَیؿیس ؟ ً1وطُ
 -28زضذهَل پطاکٌسگی جغطافیایی ظتاى ّا زضجْاى تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّیس ؟ً1/5وطُ
الف  :تعضگتطیي ذاًَازُ ظتاًی زضجْاى چِ ًام زاضز ؟ً0/25وطُ
ب  :زضتیي ظتاى ّای آفطٍ -آؾیایی هؼطٍفتطیي ٍ هْوتطیي آًْا چیؿت ؟ زضچِ هٌطقِ جغطافیایی قطاض زاضًس ؟ً0/75وطُ
ج:چِ ػَاهلی هَجة گؿتطـ تطذی ظتاى ّا ٍ تغییط زضًَاحی ظتاًی قسُ اؾت ؟ً0/5وطُ
 -29زضذهَل پطاکٌسگی ازیاى تعضگ جْاى تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّیس ؟ً2وطُ
الف  :ازیاى تِ چٌس گطٍُ تقؿین هی قًَس ؟ً0/5وطُ
ب  :زیي هؿیحیت زضکجا ظَْضکطز ٍزض چِ هٌاطق جغطافیایی پطاکٌسُ قسُ اؾت ؟ٍ ؾِ هصّة ػوسُ آى ضا تٌَیؿیس ؟ً1/25وطُ
ج  :تیكتطیي پیطٍاى زیي یَْز زضچِ ًَاحی پطاکٌسُ قسُ اًس ؟ً0/25وطُ
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الف  :گعیٌِ زضؾت ضا اًتراب کٌیس ً1 :وطُ
 -1بً :احیِ تٌسیً0/25وطُ
 -2زًَ :ع فؼالیت اقتهازیً0/25وطُ
 -3ب  :پكتًَ0/25وطُ
-4ج  :اهاضات هتحسُ ػطتی ً0/25وطُ

ب:زضؾت یا ًازضؾت تَزى جوالت ظیط ضا هكرم کٌیس ً1:وطُ
 -5زضؾت ً0/25وطُ
ً -6ازضؾت(زقَاض زضؾت اؾت ) ً0/25وطُ
 -7زضؾت ً0/25وطُ
 -8زضؾت(قاتل تغییطًس زضؾت اؾت )ً0/25وطُ

ج  :زضجای ذالی کلوات هٌاؾة تٌَیؿیس ؟ً1وطُ
 -9هٌطثق ًیؿتٌس ً0/25وطُ
ً 0/25 3000 -10وطُ
َّ -11اکطُ ً0/25وطُ
 -12تَزُ َّاً0/25وطُ

ز :تِ ؾَاالت ظیط پاؾد کَتاُ زّیس ؟ً4وطُ
ٍ -1 -13حست ٍ ّوگًَی ًؿثی ّ -2طًاحیِ جغطافیایی اظ ؾایط ترف ّای پیطاهَى ذَز هتوایع اؾتً0/5 .وطُ
 -14ظیطا یک ًْاز آًْا ضا ازاضُ ٍ هسیطیت هی کٌس ً0/5.وطُ
 -15تِ زلیل ظاٍیِ تاتف ٍ گطهای ّویكگی ً0/5وطُ
ٍ -1 -16جَز َّای هططَب  -2ػاهل نؼَز ً0/5وطُ
 -17کَپي  -1 ،تاضـ  -2زها  -3پَقف گیاّی ً1وطُ
 -18ظیطا ایي ًاحیِ تیكتطیي جصب ٍ تاتف اًطغی ذَضقیس ضا زضیافت هی کٌس ً0/5وطُ
ٍ -19جَز هطکع پطفكاض ٍ نؼَز کطزًکطزى َّا ً0/25وطُ
ً -20ؿثت تِ ؾطح زضیا (ؾطح هتَؾط آب ّای جْاى ) ً0/25وطُ

ٍ  :تِ ؾَاالت تلٌس پاؾد ظیط جَاب زّیس ً6.وطُ
 -21ػثاضت اؾت اظ فطآیٌسی کِ طی آى  ،ؾٌگ ّا ذطز ٍ هتالقی ٍ تجعیِ هی قًَس  -1.فیعیکی  -2قیویایی  -3ظیؿتی ً1وطُ
 -22ػثاضت اؾت اظ جساقسى شضات ؾٌگ ٍ ذاک اظ تؿتط ذَز ٍ جا تِ جایی آًْا تَؾط ػَاهل هرتلف چَى آب ٍ تاز -قاهل ؾِ هطحلِ  -1حفط -2اًتقال  -3ضؾَب
گصاضی ً1/5وطُ

ازاهِ پاؾد ّا زضنفحِ تؼس

 -23پسیسُ ذَضزگی ٍ اًحالل ؾٌگ ّاؾت .آب ّا تا زی اکؿیس کطتي ٍ َّا تطکیة هی قًَس اؾیس کطتٌیک تَلیس هی کٌٌس ٍ تاحل کطزى آّک ٍ گچ زضذَز هی تَاًٌس
هَجة ذَزگی ٍ اًحالل ؾٌگ ّا قًَس ً1/5وطُ

 -24الف 50 :هتطً0/25وطُ ب  :زضقوال ،ظیطا فانلِ هٌحٌی ّای هیعاى کوتط اؾت ً0/5وطُ ج :قلِ یا کَُ ً0/25وطُ ً2 .وطُ
0522
0521
0522
0521

0521

0522

0522
0521

-25یکٌَاذت ًیؿت  ،زضهٌاطق ًعزیک قطثی حسٍز 100کالطی زضؾاًتی هتط هطتغ  ،زضهٌاطق هؼتسلِ حسٍز 400کالطی زضؾاًتی هتطهطتغ ٍ زضهٌاطق اؾتَایی 800کالطی
تطؾاًتی هتط هطتغ هی تاقس ً1وطُ
 -1 -26کاقت گیاّاى ؾاظگاض ٍ هقاٍم تا ًَاحی ذكکی  -2هقاتلِ تا تطزاقت تی ضٍیِ اظ آب ّای ظیطظهیٌی ٍ چطای تی ضٍیِ زام ّا  -3هالچ پاقی ً01/5وطُ
ً -1 -27هة ٍ احساث اًَاع حفاظ ّای ػوَزی ،هَج قکي ٍ زیَاضُ ّای زضیایی  -2کكت گیاّاى تا هحیط ضٍی آى ،اًتقال هاؾِ اظ ًَاحی زیگط تِ ؾاحل ٍ ایجاز تپِ
ّای هاؾِ ای ههٌَػی  -3پاک ؾاظی ؾَاحل اظ اًَاع آلَزگی ّا ،تسٍیي هقطضات ٍ قَاًیي ًٍظاضت تطفؼالیت ّای گطزقگطی -4ظّکكی اضاضی ؾاحلی
 -28الف ٌّ :سٍ اضٍپاییً0/25وطُ ب  :ػطتی  ،جٌَب غطتی آؾیا ٍ قوال آفطیقا ً0/75وطُ ج  :جٌگ ٍ فتح ؾطظهیي ّا ،تجاضت ٍ هْاجطت هطزهاظیک ًاحیِ تِ
ًاحیِ زیگطً0/5وطُ ً1/5 -وطُ
 -29الف  :ازیات هثتٌی تطیکتاپطؾتی ٍ ازیاى هثتٌی تط غیطذسای یگاًِ ً0/5وطُ ب  :زضآؾیا  ،قاضُ ّای اضٍپا  ،آهطیکا  ،اؾتطالیاً،یَظیلٌس ٍ کكَضّای هطکعی ٍ
جٌَتی آفطیقاً1/25وطُ ج  :زضقْط ّا ٍ ًَاحی تعضگ تاظضگاًی جْاى ً/25وطًُ2 -وطُ

هَفق ٍ پیطٍظ ٍ ؾطتلٌس تاقیس

