
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14منطقه اداره آموزش و پرورش 

 

 

 

 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهميازكالس :

 1400-1399 دومپاياني                                                  مرزاخاني  نام دبير : آقای

 26/3/400تاريخ امتحان :                    كليه رشته ها رشته تحصيلي: 

 صبح  اعت شروع امتحان : س         انسان و محيط زيست نام درس :                                                                                  

 صفحه  عداد برگ سئوال : ت           دقيقه                   مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را 1

 است. ارهیس نیدر ا   وجود آب ،یشمس ۀو منظوم هانیدر ک نیزم ارهیسبودن  همتا یب لیاز دال یکیالف( 

 گذارند.یم ریسالمت انسان و جانوران تأث یرو، اهانیگ قیو از طر میمستقبصورت  ی خاکهاندهیآالب( 

 شود. یآن مشخص م جیاست و در دراز مدت نتا یجیتدر یهوا، بحران یآلودگج( 

 کنند. یاستفاده م یلیفس یبه طور عمده از سوختها یکیالکتر یانرژ نیو تأم دیتول یدر سراسر جهان براد( 

1 

 اند؟آبها کدام یمنابع آلودگ ریدر شکل ز 2

 

1 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 3

 شود...................... نامیده می از موجودات زنده یبرخ لهیبوسخاک  یحذف آلودگالف( 

باشد ........................  و گوگرد وجود داشته تروژنین یدهایمانند اکس یکه در آن مواد مضر هرگونه بارشب( 

   شود.نامیده می

به نام  یگذارد، اصطالحیم ستیز طیمح یکه هر فرد رو یآثار زانیم نییدانشمندان به منظور تعج( 

 اند.کرده فیتعر.................. 

 کند. یم دیتن زباله تول ونیلیم .................ساالنه  کایمتحده امر االتیاد( 

1 

 75/0 گذارد؟ سه موردعناصر معدنی، چه تاثیری بر خاک می غلظت شیافزا 4



 
 26/2/400 تاریخ امتحان :                            کلیه رشته ها رشته :          دنباله سؤال امتحان درس :

 

 بارم  ردیف

 جمالت زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. 5

 گردد. یهوا محسوب م یآلودگ د،ید زانیکاهش م کشاورز( – خلبان) کی یبراالف( 

 دهد.یم (شکاه –)افزایش ما را  یستیز  طیمح یردپا یکیالکتر یانرژ دیتول یبرا یدیخورش یاستفاده از انرژب( 

 ند.کن یوزش باد، بنا م( مخالف –)موافق و در جهت  دفن زباله را معموال در خارج از شهرها یمکانهاج( 

 است. افتهی کاهش( – شیافزا)رفتن گونه ها  نیامروزه سرعت از بد( 

1 

 5/0 شوند؟ نام ببرید. دو موردتقسیم می دسته چندهوا به  ۀندیمنابع آال 6

 5/0 آید؟ اتانول به عنوان یک سوخت سبز از تخمیر چه موادی بدست می 7

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 8

 یمل یعیآثار طبد(         یبوم گردشگرج(        گونه بوم زادب(       خاک چالالف( 

2 

 1 شود؟موجب ایجاد چه مشکالتی می داربیش ینهایزم ژهیبه و نیزباله در سطح آبها و زم یپراکندگ 9

 شوند؟هریک از مواد زیر جزو کدامیک از انواع زباله محسوب می 10

 یساختمان ینخاله هاد(                 مواد پانسمانج(                     یروغن یرنگهاب(            کاغذالف( 

1 

 1 شود.لودگی هوا میآبا ذکر یک مثال نشان دهید بازیافت موجب کاهش  11

 1 یعنی چه؟ توضیح دهید. پسماند تیریمد 12

 1 شوند؟ یستیتوانند در درازمدت باعث کاهش تنوع ز یم زگردهایر ایبه نظر شما آ 13

 1 ایران چهار منطقه را نام ببرید. یستینقاط داغ تنوع زاز  14

 75/0 از کاربردهای مختلف تنوع زیستی سه مورد را نام ببرید. 15

 5/0 جانوری در معرض خطر انقراض ایران دو گونه را نام ببرید.های از گونه 16

 1 گذارد.توضیح دهید آلودگی محیط زیست چه تاثیری بر تنوع زیستی می 17

 1 چهار مورد را فقط نام ببرید. رانیدر ا یگردشگر یاز عوامل اصل 18

 طیرا به مح بیآس نیکمتر ز،ینگشاد و خاطره ا یبه در زدهیس عت،یروز طب یتوان ضمن برگزار یچگونه م 19

 وارد نمود؟ ستیز

1 

 1 های دیدنی ایران چهار مورد را نام ببرید.از جاذبه 20

 1 از ویژگیهای بوم گردشگری به دو مورد اشاره کنید. 21


