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 5/0 .........هی گَیٌذ....................... فعبلیتی وِ بیي تَلیذ وٌٌذُ ٍ هصرف وٌٌذُ رابطِ برلرار هی وٌذ را      1
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 ّریه از ًوبدّبی زیر ًطبًِ چیست؟     3
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 1  -9                                           -1      لَُ همٌٌِ از چِ بخطْبیی تطىیل ضذُ است؟   4

 1 هیساى دهبی یه هٌطمِ را بب ًوَدار.............................ٍ رًگ................................ًطبى هی دٌّذ. 5

 یه هَرد را بیبى وٌیذ. حمَق ٍ هسئَلیت ّبی افراد  ّر وذام از در جذٍل زیر برای       6

 بیبى یه هَرد  ٍ هسئَلیت ّبی هبحك 

  افراد در خبًَادُ َقحم

  هسئَلیت هب در برابر افراد جبهعِ

  هسئَلیت هب در برابر خَدهبى

  افراد در هحیط زًذگی ٍ وطَر قَحم
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 گسیٌِ ّبی هرتبط را بِ ّوذیگر ٍصل وٌیذ.      7

 ًبحیِ هعتذل ٍ ًیوِ خطه وَّستبًی               هرطَة تریي ًبحیِ آة ٍ َّایی                          

 زهستبًْبی سرد ٍ تببستبًْبی هعتذل                                   گرم ٍ ضرجی سَاحل جٌَة

 خسری  ٍ هرطَة ًبحیِ هعتذل         تبًْبی هالین                   گرم ٍ زهس بسیبر تببستبًْبی

 ًبحیِ گرم ٍ خطه داخلی                                                                                          
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 ..............                              هبًٌذ  داًص ٍ هْبرت ًیرٍی اًسبًی   -9                                                       
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 خذهبت ضْرداری را تَضیح دّیذ.دٍهَرد  از     9
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 -1       سِ هَرد از حمَق هصرف وٌٌذُ را بٌَیسیذ.        10
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 لبًَى اسبسی چیست؟   11
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 /5 حبدثِ دیذُ بِ ووه اٍ بطتببین.............................یعٌی پس از درن فرد    12

 -1هْن تریي دالیل حفبظت از زیستگبُ ّب را بٌَیسیذ.) سِ هَرد(   13
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 1 (  بیوِ آتص سَزی )                       (                     وذام بیوِ اختیبری ٍ وذام اجببری است؟         بیوِ خَدرٍ )     14

 تصبٍیر زیر بیبًگر چِ پیبم ّبیی ّستٌذ ؟ تَضیح دّیذ 15
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     ٍ هب ٍظیفِ دارین در فىر  ًببَدی لرار دارًذدر هٌطمِ زًذگی ضوب )بَوبى( وذام گًَِ ّبی گیبّی ٍ جبًَری در خطر      16

 ًبم ببریذ.)دٍ هَرد( حفبظت از آًْب ببضین؟
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 ؟لبًَى ٍ همررات بِ چِ دالیلی بِ ٍجَد آهذُ است    17
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 از ّوذیگر جذا وٌیذ.ٍیژگی ّبی طبیعی ٍ اًسبًی را     18

 )                                          (    آة ٍ َّا    )                                          ( فعبلیت ّبی التصبدی   
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