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 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

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید: 1

 .ستین کسانیها موجود در قاره نیریآب ش عیتوزالف( 

ها در انسان هیکل یینارسا و باعث باال رفتن فشار خون و از خاک جذب شده اهیگ ۀلیبه وس یبه آسان نیکل ب(

 شود. یم

 .در میان گازهای تشکیل دهنده هوا نیتروژن بیشترین مقدار را داردج( 

 .است وابسته آن به ما امروزی زندگی که است انرژی شکل مهمترین الکتریکی، انرژید( 

1 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: 2

 است. .......................... عمدتا وابسته به رانیدر ا یکشاورزالف( 

 و مناسب است. یکاف غذای به افراد ۀهم یدسترس یبه معنا ...............ب( 

 .گرددیم محسوب هوا یآلودگ ،..................خلبان کاهش  کی یبراج( 

به  دهیپد نیگرم تر شده است. ا نیو کره زم افتهی شیافزا نیکره زم یدما نیانگیم ر،اخی ۀدر طول دو سدد( 

 است. افتهیشهرت  ...................

1 

 .دیدرست را انتخاب کن نهیگز ریز یانهیدر سواالت چهارگز 3

 یرا رو یکیپالست اهیتوپ س ونیلیم 96شدن آب مخازن،  ریاز تبخ یریجلوگ یکشور برا مسئوالن کدامالف( 

 مخزنها رها کردند؟ نیا

 کای( آمر4                 ی( مالز3( سوئد                  2                ای( استرال1

 خاک هستند به جز .............. . یجزو آلوده کننده ها ریتمام موارد زب( 

 (فاضالب – واناتحی فضوالت – ییایمیکودش – هاندهی)شو

 ( فاضالب       4            هاندهی( شو3         واناتی( فضوالت ح2        ییایمی( کودش1

 باشد؟یهوا نم یجزو عوامل آلودگ ریاز موارد ز کیکدامج( 

 یصنعت یتهایفعال ۀندی( رشد فزا2                             تیجمع شی( افزا1

 ی مصرف انرژ شی( افزا4                             ینی( رشد شهرنش3

 .گرددیباد، به .................. باز م یروش استفاده از انرژ نیتریمیقدد( 

 ( مصر4باستان               ونانی( 3( هند                 2باستان              رانی( ا1

1 



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

 

 بارم  ردیف

 داخل پرانتز انتخاب کنید:در جمالت زیر کلمه مناسب را از  4

 .میآوریم دوام (روز –)ساعت چند یبرا اما بدون آب، تنها م،یتا چند هفته بدون غذا زنده بمان میتوانیما مالف( 

 گردند.یم ییغذا یمنیخاک و عدم ا یزیحاصلخ (کاهش –)افزایش موجب یی ایمیش یکودهاب( 

اصالح  - خودروها تیفیبهبود ک) یتیکوسیمکز یهوا یدر مهار آلودگ کیمکز دولت استیس نیمهم ترج( 

 باشد.( مینیبنز تیفیک

 است. (بزرگ –)کوچک  اریبس یلیفسی با استفاده از سوختها یکیالکتر یانرژ دیتول یستیز طیمح یرد پاد( 

1 

 5/0 ؟است دهیشیبحران و کمبود آب اند هیعل یداتیتمه چهسنگاپور کشور  5

 5/0 مورد 2آلودگی هوا در هر منطقه به چه عواملی بستگی دارد؟ ذکر  6

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: 7

 یسیه نوسفرنامد(              گانهبی ۀگونج(            یستیتنوع ز نقاط داغب(           پسماند تیریمدالف( 

2 

 75/0 های خطرناک چه ویژگیهایی دارند؟زباله 8

 1  ها دو مورد را بیان کنید.از دالیل اهمیت بازیافت زباله 9

 1 گیرد.توضیح دهید تولید انرژی از زباله چگونه صورت می 10

 1 ی در ایران چهار مورد را نام ببرید.ستیتنوع ز نقاط داغاز  11

 1 .شودیم حفاطت از محیط زیستموجب توضیح دهید چگونه بازیافت  12

 5/0 در انتخاب محل دفن زباله چه نکاتی  باید مورد توجه قرار گیرد؟ 13

در کشور برونئی و  ایپشه ماالر تیکاهش جمع یبرا DDTسم ای میان استفاده از توضیح دهید چه رابطه 14

 وجود دارد؟طاعون  یماریب وعیش

 

سه معرض خطر انقراض قرار دارد؟ ذکر زاد ایران به چه دالیلی در بوم یهامهرخوش از گونه ایمورخوش گیاه  15

 .مورد

75/0 

 1 گذارد.چگونه بر تنوع زیستی تاثیر منفی می ستیز طیمحتوضیح دهید آلودگی  16

 1 چه مزایای اقتصادی برای جوامع میزبان دارد. یگردشگرتوضیح دهید  17

 1 مثالی ذکر کنید. یگردشگر یجاذبه هااز رویکرد منفی در برخورد با  18

 1 چیست و برای دستیابی به آن چه اقداماتی الزم است انجام شود؟ یبوم گردشگر یهدف اصل 19

 1 گیرند؟های ملی به چه منظوری ایجاد و مورد حفاظت  قرار میپارک 20

 1     مراکز اقامتی مورد استفاده در بوم گردشگری چه ویژگیهایی دارند؟ 21


