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 نمونه سوال انسان و محیط زیست

 های دوره دوم متوسطه نظریای و کاردانش، کلیه رشتههای فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 مسئوالنه گردشگری بستر زیست، محیط عنوان درس:

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

 honarjo1@ کانال تلگرام:

 چند مورد از جاذبه های دیدنی ایران را نام ببرید. 1

 ،بلوچستان و سیستان  سوخته شهر، اصفهان مصر کویر، زنجان  سلطانیه گنبد، لرستان  بیشه آبشار

 ، سی و سه پل اصفهانمشهد حرم مطهر امام رضا )ع(

 جاهای خالی را پر کنید. 2

 .بودند العبور صعب و طوالنی مسیرهای بین در منازلی سراها کاروانالف( 

 جزئیات، ها، هشنید ها، هدید شخص، آن در که است ادبی سبکی نویسی هسفرنامب( 

 .نگارد می دیگران برای را سفر دوران رخدادهای و احساسات

  حفظ را یستز محیط که است طبیعی مناطق به مسئوالنه مسافرت یک گردشگری بومج( 

 .کند می

 .است گردشگری بوم اصلی هدف زیست محیط پایداری به دستیابید( 

 

 عوامل اصلی گردشگری در ایران را بنویسید. 3

 تنوع جغرافیایی، موقعیت .دارد درگردشگری طوالنی قدمت که است کشورهایی از یکی ایران

 اخالقی های ویژگی همچنین و متنوع و طبیعی های جاذبه ی،فرهنگ قومی، زبانی، نژادی،

 .شود می محسوب ایران در گردشگری اصلی عوامل از سفر و سیر به عالقه و مردم

 

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید. 4

 .است گردشگری بوم و گردشگری گسترش و رواج نیز، کشور کالن های سیاست از یکیالف( 

 درست

 خوزستان شوشتر، تاریخی، - آبی های سازه ،دماوند کوه از بعد ایران طبیعی میراث دومین ب(

 نادرست .است

 درستاست.  ایران سراهای کاروان مادر و ترین قدیمی  قم در گچین دیر سرای کاروان( ج
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 سه ویژگی بوم گردشگری را بنویسید. 5

 محیط نامطلوب آثار حداقل با و زیست ومحیط زیستی تنوع از حفاظت حامی که سفری( 1

 .باشد زیستی

 .باشد سودمند محلی میزبان جوامع برای که سفری( 2

 .شود منجر زیست محیط و طبیعت از عمیق فهم و درک به که سفری( 3

 ؟شامل چه مواردی هستند ملی طبیعی آثار 6

 و استثنایی نظیر، کم ب،جال کوچک، نسبت به جانوری و گیاهی های مجموعه یا ها پدیده

 .هستند طبیعی یا تاریخی علمی، حفاظتی، های ارزش دارای که جایگزین غیرقابل

 

 

 www.hoonarjo.ir دریافت نمونه سوال، جزوه آموزشی، پاورپوینت و ... در سایت هنرجو 

 honarjo1@کانال تلگرام: 

 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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