
 :ایران گیاهان با آشنایی سواالت از مورد چند

 گفته رویند می کمتر وسعت و مقیاس در و خاص پراکندگی خاص، محیط خاص، محدودیت با که گیاهانی به

 .شود می

 وطنی جهان گیاهان-۱

 بومی مفهوم به گیاهان-۲

 مورفولوژیک گیاهان-۳

   انحصاری یا اندمیک گیاهان-۴

  

 دارد قرار بلوط های جنگل سیطره زیر رویشی حوزه زیر کدام

 زاگرس شرق-۱

   شمالی زاگرس-۲

 جنوبی زاگرس-۳

 است صحیح ۳ و ۱ های گزینه-۴

  

 زیستگاهی نظر از توجهی قابل اهمیت و شود می دیده دریا مد و جزر دارای نقاط در که ای درختچه یا درخت

 است؟ کدام دارد، آبزیان و گانپرند برای

 گیشتر-۱

 خینجوک-۲

   حرا-۳

 استبرق-۴

  

 است مشهور کائوچو درخت به زیر گیاهان از یک کدام

   معابد انجیر-۱

 تماشایی سریش-۲

 کاغذی گل-۳

 زرد ریش-۴

  



 شود می مصرف دارو عنوان به و نظافت و شستشو برای پودر صورت به درخت کدام برگ

   کنار-۱

 چندل-۲

 عناب-۳

 کهور-۴

  

 ایران، گرمسیری حوزه در که بیضوی مرغی، تخم ای دایره متقابل های برگ با پیچان و باالرونده ای درختچه

 شود می کاشته خوزستان، استان بخصوص

 باریجه-۱

   التجاری معین-۲

 ملج-۳

 اسپیره-۴

  

 :تسهیلگری اصول و محلی جوامع با آشنایی سواالت از مورد چند

 گیرند؟ می قرار مطرود نیمه طبقه در عشایری جوامع در مشاغل کدام

 جنگاوری-۱

 پاهیگریس-۲

 سوارکاری-۳

   نوازندگی-۴

  

 گرفت؟ صورت هدفی چه با فارس استان در شیرازی الملک قوام توسط خمسه ایلی اتحادیه ایجاد

 تفرقه ایجاد-۱

 جنگ-۲

 سالح خلع-۳

   قوا توازن-۴

  



 چه است، موسیقی اجرای و سرود و اشعار ساخت آنها اصلی پیشه که ها قشقایی میان در ها جشن نوازندگان به

 گویند؟ می

 عاشیقها-۱

 دارغاها-۲

 ساربانها-۳

   ها چنگی-۴

  

 شود؟ می گفته چه آریایی دودمانی جامعه طبقات در طایفه چند مجموعه به

   یو ده-۱

 گئو-۲

 ویس-۳

 نمان-۴

  

 باشد؟ می کسی چه به متعلق ایل مراتع ها ترکمن ایالت و طوائف قانونی نظام در

 کالنتران-۱

 نانایلخا-۲

 خوانین-۳

   طایفه یا ایل افراد تمامی-۴

  

 شد؟ انجام هدفی چه با قاپو تخته ایالت، کنترل راستای در و اول پهلوی دوره در

   ایالت کردن نشین یکجا و کوچ از جلوگیری-۱

 ایالت نظامی قدرت کاهش و تضعیف-۲

 ایالت سیاسی وضع در دگرگونی-۳

 ایالت سنتی پوشاک اجباری تعویض-۴

  

 دارد؟ نام چه است، رایج بلوچ ایالت در که سفالگری چرخ از استفاده بدون سفال ساخت روش

 ای ورقه-۱



   ای فیتیله-۲

 فشاری-۳

 انگشتی-۴

  

 دارند؟ قرار عشایر و ایالت بندی تقسیم از گروه کدام در ها سنگسری عشایر

 کوچنده تمام یا کوچنده-۱

   گردان رمه-۲

 کوچنده نیمه-۳

 نشین یکجا-۴

  

 می تشکیل را لر ننشینا کوچ گله از باالیی درصد و داشته بیشتری سازگاری زاگرس کوهستانی اقلیم با دام کدام

 دهد؟

 میش-۱

 شتر-۲

   بز-۳

 گوسفند-۴

  

 می ساخته داالنی و کروی نیم گونه دو در و ای ابه چادرهای خانواده از ……………… نشینان کوچ چادر

 .دارد رنگ سفید نمد از پوششی غالبا و شود

 بختیاری-۱

   شاهسون-۲

 قشقایی-۳

 بلوچ-۴

  

 شود؟ می تولید سراوان جنوب در کلپورگان روستای در دستی صنایع کدام

 محلی سازهای-۱

 دوزی سوزن-۲



 قالی-۳

   سفال-۴

  

 :نگری پرنده و پرندگان با آشنایی سواالت از مورد چند

 است؟ مناسب مکانی چه تهران در بلبل آواز شنیدن و تماشا برای

   جمشیدیه پارک-۱

 ساعی پارک-۲

 ارم پارک-۳

 ملت پارک-۴

  

 است؟ مشاهده قابل پرندگان های گونه از نمونه کدام ایران جغرافیایی مرزهای داخل در

   مشاهده قابل هندی و اروپایی آفریقایی، های گونه-۱

 مشاهده قابل آفریقایی از غیر ها گونه همه-۲

 مشاهده قابل اروپایی از غیر ها گونه همه-۳

 مشاهده غیرقابل هندی و مشاهده قابل اروپایی و آفریقایی های گونه-۴

  

 کرد؟ رکورد توان می منطقه کدام در است، ایران جذاب های گونه از که را توفان مرغ

 ارومیه دریاچه و خزر دریای-۱

   فارس خلیج و عمان دریای-۲

 ایران غربی نیمه-۳

 ایران شرقی نیمه-۴

  

 است؟ جذاب اروپایی گردشگران برای و دارد خوبی سازش بیابانی مناطق در زندگی برای ایران در پرنده کدام

 سرخ گلو غواص-۱

 خوتکا-۲

   ها قره باقر-۳



 درناها-۴

  

 :اکوتوریسم مبانی سواالت از مورد چند

 طبیعت پایه بر گردشگری از شاخه کدام به مربوط ترتیب به رفتینگ و نوردی صخره کوهنوردی، های فعالیت

 است؟

   ماجراجویانه گردشگری ماجراجویانه، گردشگری اکوتوریسم،-۱

 اکوتوریسم سه هر-۲

 ماجراجویانه گردشگری اکوتوریسم، اکوتوریسم،-۳

 ماجراجویانه یگردشگر سه هر-۴

  

 داشته را منفی تاثیر کمترین که ای گونه به مقصد یک به گردشگران ورود جهت بندی منطقه روش از استفاده

 است؟ زیر موارد از یک کدام به مربوط باشد،

   سخت روش به کنندگان بازدید مدیریت-۱

 نرم روش به کنندگان بازدید مدیریت-۲

 یادگیری طریق از کنندگان بازدید مدیریت-۳

 رفتار تغییر طریق از کنندگان بازدید مدیریت-۴

  

 است؟ اکوتوریسم های ویژگی از زیر موارد از یک کدام

 شود می ارائه بزرگ مقیاس در-۱

 نیست بومی و کوچک های تجارت کننده تقویت-۲

   شود می ارائه کوچک مقیاس در-۳

 است طبیعت از حداکثری استفاده بر مبتنی-۴

  

 :ژئوتوریسم های جاذبه و شناسی زمین تنوع با آشنایی سواالت از مورد چند

 کرد؟ مشاهده توان می ایران از منطقه کدام در را تومبولو پدیده

 ریجاب آبشار-۱

 هایقر دره-۲



   قشم به ناز جزایر اتصال-۳

 فارس خلیج به کارون رودخانه اتصال-۴

  

 میگویند؟ هچ معروفند، شمشیری های تپه به که باد با همسو کشیده، دیواره شکل به های تپه به

   برخان های تپه-۱

 متقاطع های تپه-۲

 طولی های تپه-۳

 ای ستاره های تپه-۴

  

 ندارد؟ نقش فیزیکی زدگیهوا فرآیند در عامل کدام

 زدگی یخ-۱

 گیاهان رشد-۲

 دما اختالف-۳

   انحالل-۴

  

 :ران پستاندا با آشنایی سواالت از مورد چند

 است؟ چگونه ایران در پستانداران های گونه فراوانی و تنوع

 ندارد را آفریقایی و اروپایی پستانداران های گونه اما است ایران خاص های گونه نیز و آسیایی های گونه دارای-۱

 ندارد را آفریقایی اندارانپست های گونه اما است اروپایی و آسیایی های گونه دارای-۲

   است ایران خاص پستانداران های گونه نیز و آفریقایی و اروپایی آسیایی، های گونه دارای-۳

 نیست آفریقایی و اروپایی آسیایی، های گونه دارای اما است ایران خاص های گونه دارای-۴

  

 دارند؟ زمین کره سطح در را گونه بیشترین جوندگان از بعد پستانداران از راسته کدام

 خرگوشها-۱

   خفاشها-۲

 خارپشتان-۳



 موشها-۴

 


