
 ؟است فرد بودن حق صاحب یا انسانی فرد بر تاکید نسل کدام اشتراک وجه ترین مهم

 مدو و اول نسل د( سوم نسل ج( سوم و دوم نسل ب( دوم و اول نسل الف(

 دیگر عبارت به یا انسانی فرد بر دو هر تاکید دوم و اول نسل دو اشتراک وجه ترین مهم کتاب. ۵۱ ص  د. گزینه

 .است بودن حق صاحب

  

  

 ؟بود کشورها کدام بین زیست محیط المللی بین معاهده اولین

 اکاناد – فرانسه ب( آمریکا – آلمان الف(

 نآلما – فرانسه د( آمریکا متحده ایالت – کانادا ج(

 ۵۰۹۱ درسال آمریکا متحده ایالت و کانادا بین معاهده زیستی محیط معاهده اولین کتاب. ۵۱ ص ج. گزینه

 دبو بزرگ های دریاچه درباره

  

  

 .باشد می اروپا آب آلودگی کنترل سند در ……… شامل زیست محیط

 کخا – هوا – آب الف(

 یاستپ های محیط نظیر گوناگون های محیط – هوا – خاک ب(

 هزند موجود هر حیات به مربوط بیرونی و درونی عوامل – خاک – هوا – آب ج(

 یآور فن اب همراه اجتماعی و فرهنگی و طبیعی دنیای د(

 و خاک هوا آب شامل زیست محیط ۵۰۲۱ تاریخ به اروپا آب آلودگی کنترل سند در کتاب ۱۲ ص ج. گزینه

 تاس زنده موجود هر هیات به مربوط بیرونی و دورنی عوامل

  

  

 ؟چیست در شناسی بوم با زیست محیط علم تفاوت

 تحیا استقرار در بیرونی شکل ب( محیط نوع و ابعاد الف(

 به زیست محیط علم ولی پردازد می زیست محیط در زنده موجودات میان روابط مطالعه به شناسی مبو ج(

 می مصنوعی و اجتماعی طبیعی محیط شامل که زیست محیط بر گرفته صورت مطالعات و ها پژوهش بررسی

 .باشد



 به شناسی بوم یول پردازد می زیست محیط در زنده موجودات میان روابط مطالعه به زیست محیط علم د(

  تاس مصنوعی و اجتماعی طبیعی محیط شامل که زیست محیط بر گرفته صورت مطالعات و ها پژوهش بررسی

 یشناس بوم و زیست محیط علم تفاوت کتاب. ۰۹ ص ج. گزینه

  

  

 ؟آمده دادگستری المللی بین دیوان اساسنامه در که است فرعی منابع از یک کدام

 یالملل بین قضایی های تصمیم ب( وخاص عام از اعم یالملل بین عهدنامه الف(

  نمتمد توسط شناسایی مورد حقوق کلی اصول د( المللی بین عرف ج(

 . المللی بین عرف خاص. یا ازعام اعم المللی بین های عهدنامه المللی: بین اصلی منابع کتاب. ۰۱ ص ج. گزینه

 می دکترین المللی بین قضایی های تصمیم فرعی: منابع متمدن ملل توسط موردشناسایی حقوق کلی اصول

 دباشن

  

  

 ؟باشد می ها دولت حاکمیت حق اساس مورد کدام

 دخو طبیعی منابع از استفاده بر ها دولت حاکمیت شناختن رسمیت به الف(

 که آزاد دریای مثل مناطقی یا ها دولت سایر حاکمیت تحت های سرزمین به خسارت و آسیب ایراد عدم ب(

 .باشد نمی ها دولت حاکمیت تحت

 .باشد می یافته توسعه عرفی حقوق در وظیفه یک ج(

  ب و الف گزینه د(

 ها دولت حاکمیت شناختن رسمیت به دارد: دوپایه ها دولت حاکمیت حق اساس .کتاب ۲۱ ص د. گزینه

 یا ها دولت سایر حاکمیت تحت های سرزمین به خسارت و آسیب ایراد عدم خود، طبیعی منابع از براستفاده

 دباشن نمی ها دولت حاکمیت تحت که آزاد دریای مثل مناطقی

  

  

 ؟است شده شناخته ناروا خسارت جبران اصل عنوان به الملل بین حقوق در اصل کدام

 زسا آلوده توسط پرداخت اصل ب( پیشگیری اصل الف(

  انارو خسارت جبران د( رسانی اطالع اصل ج(

 زسا آلوده توسط پرداخت اصل کتاب ۲۰ ص ب. گزینه



  

  

 زیست محیط الملل بین حقوق با مرتبط مسایل طرح به مستقیم طور به که آور الزام اثر با قضیه اولین

 ؟بود چه پرداخت

 رمهاج های گونه از حفاظت عهدنامه ب( زیستی تنوع عهدنامه الف(

  زسا آلوده توسط پرداخت اصل د( ناگیماروس گابچیکو قضیه ج(

 مسایل طرح به طورمستقیم به که بود آور الزام قضیه اولین ناگیماروس گابچیکوو قضیه کتاب. ۱۱ ص ج. گزینه

 تپرداخ زیست محیط حقوق با مرتبط

  

  

 :دریاها کننده آلوده منابع ترین عمده

 کارگانی غیر شیمیایی مواد ب( نفتی های فرآورده و نفت الف(

  دموار همه د( رادیواکتیو مواد معلق مواد ج(

 مواد غیرارگانیک موادشیمیایی نفتی فرآورده و نفت دریاها کننده آلوده منابع ترین دهعم کتاب. ۳۰ ص د. گزینه

 دباش می فاضالبها رادیواکتیو مواد معلق

  

  

 ؟شوند می احساس صورتی چه به ریز وذرات گردوغبار درشت ذرات

 و تنفسی مجرای و اسحس نواحی به ریز ذرات اما کنند می پیدا راه حلق دهان بینی داخل به درشت ذرات الف(

 هری

 و تنفسی مجرای و حساس نواحی به درشت ذرات اما کنند می پیدا راه حلق دهان بینی داخل به ریز ذرات ب(

 هری

 .شوند می احساس حلق و حساس نواحی در فقط ج(

  هری و دهان بینی به فقط د(

 بکتا ۳۲ ص الف. گزینه

  

  



 ؟اشدب زیرمی عوامل از یک کدام لقب خاموش بحران

 نزمی آلودگی ب( وهوایی آب تغییرات الف(

  ادری آلودگی د( زمین کره شدن گرم ج(

 لقب خاموش بحران را بشر نوع بر هوایی و آب تغییرات آثار بشردوستانه جهانی مجمع کتاب. ۳۰ ص الف. گزینه

 ددا

  

  

 ؟است تر جدی مناطق کدام بر اقلیمی تغییرات آثار

 هتوسع حال در ای جزیره کوچک یکشورها ب( مرزی نواحی الف(

  هنیافت توسعه کشورهای د( بزرگ کشورهای ج(

 دلیل به توسعه حال در ای جزیره کوچک برکشورهای اقلیمی آثارتغییرات کتاب. ۱۵ ص شودبه رجوع ب. گزینه

 بسیار ای جزیره های گاه سکونت پذیرذاتی وآسیب دریاها سطح افزایش با مواجهه در ها آن محدود توانایی

 تاس بزرگ ترازکشورهای جدی

  

  

 ؟شود می احراز زمانی چه ولتهاد المللی بین مسئولیت المللی بین دربعد

 دباش فعل ترک از ناشی آمیز تخلف اقدامات ب( باشد. فعل از ناشی آمیز تخلف اقدامات الف(

  دموار همه د( تعارض در هردو از ترکیبی یا باشد فعل ترک و فعل از ناشی آمیز تخلف اقدامات ج(

 ضدرتعار دو هر از ترکیبی یا ل.فع ترک فعل. شامل: آمیز تخلف اقدامات کتاب. ۱۰ ص د. گزینه

 


