
  ضطن  فصلهغبلؼبت اختوبػی پبیِ ّفتن 

  " حفبظت اس سیستگبُ ّبی ایزاى "زٍاسزّن  زرس

  ّب اًسبى ًبزرست ّبی فؼبلیت ؟ چیست خبًَری ٍ ّبی گیبّی گًَِ رفتي یبزرذغزقزارگزفتي ثیي اس ػبهل هْوتزیي -1

  ؟ کٌین فکز ٍ ریشی ثزًبهِ عَر چِ ثبیس ذَزهبى سّبی ًیب رفغ ٍ عجیؼت اس ثززاری ثْزُ زر هب -2

. ضَز ٍارز سیست هحیظ ثِ آسیت کوتزیي کِ کٌین فکز ٍ ریشی ثزًبهِ عَری ثبیس     

  ، ضًَس هی ًبثَز ًبحیِ یک زر خٌگلی زرذتبى ٍقتی  ؟ زارز زًجبل ثِ پیبهسّبیی چِ خٌگل یک زرذتبى ضسى ثَز ًب -3

.  ذَرز هی ّن ثِ عجیؼت تؼبزل ٍ رًٍس هی ثیي اس  ، آٍرًس هی زست ثِ ّب خٌگل ایي زر را غذایطبى ًیشکِ خبًَراًی     

.   کٌیس ثیبى را ضَز هی ّب سیستگبُ ترزیت هَخت کِ را ػَاهلی اس هَرز چٌس -4

  ریشی ثزًبهِ ٍ تفکز ثسٍى ، ضْزّب یب ّب ذبًِ سبذتي ٍ راُ سبذتي ثزای هزاتغ ٍ ّب خٌگل ثززى ثیي اس  -1       

  اًسبى تَسظ سثبلِ تَلیس -4 خبًَراى رٍیِ ثی حسٍصیساس ثیص ضکبر -3 ٍسَذت سغبل تأهیي ثزای زرذتبى قغغ  -2      

.   ضَز هی سوی هَاز تَلیس ٍ ًقل ٍ حول افشایص ٍ ای کبرذبًِ ّبی فؼبلیت افشایص هَخت کِ خوؼیت افشایص -5      

  ٍ ّب ضبخ ، پَست اس استفبزُ یب تفزیح ثزای ضکبرچیبى ٍقتی  ؟ زارز زًجبل ثِ پیبهسی چِ خبًَراى هدبس غیز ضکبر -5

  ًسل تسریح ثِ ، کٌٌس هی حولِ آًْب ثِ ٍ هحبصزُ زضت یک زر را پزًسگبى یب آَّ گَرذز، هثل حیَاًبتی ، استرَاى      

 . گیزز هی قزار اًقزاض ذغز زر یب گذارز هی کبّص ثِ رٍ ّب گًَِ ایي      

  ؟ زارز سیست هحیظ ثزای پیبهسی چِ خوؼیت افشایص -6

  گبسّبی. ضَز هی ثیطتز ّن سوی هَاز تَلیس ٍ ًٍقل حول ٍ ای کبرذبًِ ّبی فؼبلیت ، ضَز هی ثیطتز خوؼیت چِ ّز      

  ٍخَز کطبٍرسی ّبی کُص آفت زر کِ ّبیی سن یب ضًَس هی ٍارز آة ٍ َّا ثِ ّب کبرذبًِ یب ّب اتَهجیل اس کِ سوی     

. زارًس خبًَراى ٍ گیبّبى سًسگی ثز ثسی اثزات ، زارز    

 ّب سیستگبُ ترزیت ؟ چیست ٍحص حیبت ًبثَزی ػبهل تزیي هْن -7

.   ثجزیس ًبم را ّب گبُ سیست اس حفبظت زالیل تزیي هْن -8

 هَخَزات ی ّوِ حیبت حق -3 آفزیٌص زر تفکز ٍ ّب سیجبیی اس ثززى لذت -2 ذساًٍس ّبی ًؼوت اس سپبسگشاری -1    

 .خبًَراى ٍ گیبّبى فَایس -5 یکسیگز ثِ سًسُ هَخَزات ثستگی ٍا -4 سًسُ      

  ثزآٍرزُ را ًیبسّبیطبى کِ حسی زر فقظ تَاًٌس هی ّب اًسبى ؟ کٌٌس استفبزُ عجیؼت اس تَاًٌس هی حسی چِ تب ّب اًسبى -9

.  کٌٌس ثَز ًب را عجیؼت رٍی سیبزُ ثب ًسارًس حق ٍ کٌٌس ثززاری ثْزُ عجیؼت اس ، کٌٌس      

 ؟ آیس هی ٍخَز ثِ هطکلی چِ ، ضَز ًبثَز سیستگبُ ی گًَِ یک ٍقتی -10

  ًیش گًَِ آى ٍ ضَز هی کن زیگز ّبی گًَِ ثزذی غذای ضًَس، هی ًبثَز سیستگبُ یک ّبی گًَِ ثزذی ٍقتی        

.  ذَرز هی ّن ثِ آًدب زر سًسگی تؼبزل ًتیدِ زر کٌس، هی کبّص ثِ ضزٍع       

.  ّستٌس ًْب اًسب ثزای غذایی هٌبثغ گیبّبى ٍ خبًَراى اس ثؼضی ؟ زارًس ّب اًسبى ثزای فَایسی چِ خبًَراى ٍ گیبّبى -11

.  ضًَس هی استفبزُ ّب ثیوبری زرهبى ثزای ٍ زارًس زارٍیی ذبصیت گیبّبى اس زیگز ثؼضی        



 ؟ چیست سیست هحیظ اس حفبظت سبسهبى ٍظیفِ تزیي هْن -12

. است آًْب آلَزگی ٍ ترزیت اس خلَگیزی ٍ کطَر عجیؼی ّبی سیستگبُ اس هزاقجت        

  ؟ چیست ّب ثبى هحیظ ٍظبیف -13

  تحت هٌغقِ اس ّب ثبى هحیظ.  ّستٌس هٌغقِ یک زر سیست هحیظ هقزرات ٍ قَاًیي اخزای هسئَل ّب ثبى هحیظ          

. کٌٌس هی ضٌبسبیی ضًَس هی سیست هحیظ ترزیت هَخت کِ را کبرّبیی کلیِ ٍ کٌٌس هی ثبسزیس ، ذَز ًظبرت         

.   ثجزیس ًبم ، زّین اًدبم سیست هحیظ اس حفبظت ثزای تَاًین هی هب کِ کبرّبیی اس ثؼضی -14

.   ًچیٌیس را ّب گل ّزگش -     

 . ثکبریس گل ٍ زرذت ذَزتبى سًسگی هحل زر  -     

.   کزز کوک پزًسُ صسّب ثِ ذبًِ حیبط زر آة ظزف یک گذاضتي ثب تَاى هی ّب  سهستبى -    

.  ضَز خلَگیزی آًْب هزگ اس تب ریرت غذا حیَاًبت ثزای ثبیس ، ثزف ریشش ٌّگبم زر -    

.  کٌین کوک پزًسگبى تغذیِ ثِ تب ثزیشین ثبغچِ یب ثبلکي اس ای گَضِ زر ًظبفت حفظ ثب را سفزُ هبًسُ تِ -   

.   کٌیس صزفِ خَیی کبغذی زستوبل ٍ کبغذ هصزف زر -  

.  ضًَس ثبسیبفت تب کٌین خسا را ثبعلِ ّبی رٍسًبهِ ٍ کبغذّب -  

.  ًرزین(  فیل ػبج هثل)  ضسُ زرست حیَاًبت ثسى اػضبی اس کِ تشئیٌی ٍسبیل یب ضسُ ذطک حیَاًبت -  

.  ًکٌین رٍضي آتصاهکبى  حس تب خٌگلی هٌغقِ زر -  

. زّیس اعالع آًْب ثِ گزفتِ ٍ  توبس هٌغقِ ضْززاری ثب زاز رخ سًسگی هحل زر هْوی آلَزگیاگز -  

  ؟ ضَز هی گفتِ کدب ثِ ضسُ حفبظت ی هٌغقِ  -15

 اّویت گیبّبى یب خبًَراى ًسل تکثیز ٍ حفظ آًدب زر کِ را کطَر هٌبعق اس ثزذی سیست، هحیظ حفبظت سبسهبى        

.  ثبضس ٍکَّستبى یبزضت هزتغ یب خٌگل است هوکي هٌغقِ ایي کٌس هی اػالم ضسُ حفبظت هٌغقۀ ػٌَاى ثِ زارز، ذبصی    

 . ثجزیس ًبم را ایزاى ی حفبظت ضسُ هٌبعق اس هَرز سِ -16

 .لزستبى زر اُضتزاًکَُ ٍ فبرس زر رصىاَ زضت ٍ فبرس ذلیح ّبی آة زر راحَ ّبی خٌگل هٌغقِ       

 ؟ فْویس هی چِ ، است آهسُ سیز زر کِ اسالهی خوَْری اسبسی قبًَى پٌدبّن اصل اس -17

  آى زر ثبیس ثؼس ّبی ًسل ٍ اهزٍس ًسل کِ سیست هحیظ حفبظت ، ایزاى اسالهی خوَْری زر:  اسبسی قبًَى 50 اصل    

. ...  ٍ گززز هی تلقی ػوَهی ٍظیفِ ، ثبضٌس زاضتِ رضسی ثِ رٍ حیبت     

.  است هب ّوۀ ٍظیفۀ ثلکِ ، ًیست سیست هحیظ اس حفبظت سبسهبى هرصَظ سیست هحیظ اس حفبظت:  پبسد    

 

 

 

 



 : م اسزًُکبت هْن زرس زٍ

. ثبضس زاضتِ خبًَری ٍ گیبّی ّبی گًَِ زر سیبزی تٌَع ایزاى کِ است ضسُ هَخت ایزاى خغزافیبیی ضزایظ:  1ًکتِ     

 . است ضسُ ًبهگذاری ٍ ضٌبسبیی ایزاى زر گیبّی گًَِ 9000 حسٍز کٌَى تب:  2ًکتِ     

. اًس سزُ ترویي گًَِ 60000 حسٍز را ایزاى حطزات:  3ًکتِ     

.  ضًَس ًوی یبفت خْبىزیگز ّستٌسٍزرخبّبی ایزاى سزسهیي هرصَظ خبًَری ٍ گیبّی ّبی گًَِ اس ثؼضی:  4ًکتِ     

  .است « ثبًی هحیظ»  سیست هحیظ اس حفبظت سبسهبى زر هْن هطبغل اس یکی:  5ًکتِ     

  . است هززم ّوۀ ٍظیفۀ ثلکِ ، ًیست سیست هحیظ اس حفبظت سبسهبى هرصَظ سیست هحیظ اس حفبظت : 6ًکتِ     

. است هوٌَع ضسُ حفبظت هٌغقِ زر گیبّبى ثززى ثیي اس ٍ زرذتبى قغغ یب صیس ٍ ضکبر:  7ًکتِ     


