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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

 کنید.صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص  1

 از آن قابل استفاده است. یاز مجموع بارشها فقط بخش اندک ران،یا یبا توجه به نوع آب و هواالف( 

 شود.آن می یزیحاصلخکانیهای موجود در خاک، سبب افزایش  غلظت شیافزاب( 

 باشد.می تنفس کردن موجودات زنده لیهوا فقط به دل تیاهمج( 

 به آن وابسته است.ما یامروز یاست که زندگ یشکل از انرژ نیمهمتر ،شیمیایی یانرژد( 

1 

 جمالت زیر را با استفاده از کلمه مناسب کامل کنید. 2

و  دنیآشام رینظ یمصارف یآب برا تریل ........................از  شیطور متوسط، هر فرد در طول روز، ببالف( 

 کند.یمصرف م ممستقی طور بهنظافت 

 شود. نامیده می، ..................... و مناسب یکاف یافراد به غذا ۀهم یدسترسب( 

 برای مهار الودگی هوای مکزیکو سیتی ................ است. کیمکز استیس نیمهمترج( 

 است............. گاز  شیاز افزا یناش نیکره زم یدما نیانگیم شیدانشمندان معتقدند افزاد( 

1 

 مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید. در جمالت زیر کلمه 3

 .ردیپذ یصورت م (یکشاورز –)صنعت در بخش  رانیمصرف آب در ا نیشتریبالف( 

 شود. یحاصل م (یفضوالت کرم خاک - اهانیگ ۀماند یباق)است که از  یستیکود ز کیکمپوست  یورمب( 

 است. یکسان( – متفاوت)باز و بسته با هم  طیانتشار صدا در محج( 

 گردد. یباستان باز م رانی، به اآب( – باد) یروش استفاده از انرژ نیتر یمیقدد( 

1 

 5/0 شود؟ دو مورد، سدسازی به چه منظوری انجام میمنابع آب تیریمداز روشهای  4

 1 مورد 4موجود در بازار را نام ببرید.  تراژن محصوالت نیعتریشا 5

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 6

 یپارک ملد(         گونه بوم زادج(        پوسال )کُمپوست(ب(       هوا یآلودگالف( 

2 



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

 

 بارم  ردیف

 1 از انواع مختلف زباله دو نوع را نام ببرید. 7

 1 دهند؟لی انجام میبرای جلوگیری از نشت شیرابه زباله به خاک و آبهای زیر زمینی در گورستان زباله چه عم 8

 1 چه مشکالتی بدنبال دارد؟ زباله سوز یدر دستگاههاها توضیح دهید سوزاندن زباله 9

 1 ها چه نکاتی مورد توجه قرار می گیرد؟برای تعیین مکان دفن زباله 10

 5/0 دهند؟چه عملی انجام می از زباله ها یگاز ناشبرای جلوگیری از انفجار  11

 1 ها گردید.موجب مرگ گربه یدر کشور برونئ ایمبارزه با ماالر یبرا DDTتوضیح دهید چگونه استفاده از سم  12

 75/0 سه مورد را نام ببرید. یستیوابسته به تنوع زی تهایفعال ایمشاغل از  13

 75/0 .دیده حیتوض باشد؟یچه م یستیمنظور از نقاط داغ تنوع ز 14

 1 .دیچهار مورد را فقط نام ببر یستیتنوع ز ۀکنند دیاز عوامل تهد 15

 گیاهی و جانوری زیر که در معرض خطر انقراض هستند را بنویسید.های محل زندگی گونه 16

 الف( الک پشت پوزه عقابی                        ب( گیاه مهرخوش

 ج( افعی لطیفی                                        د( خرس سیاه

1 

 75/0 ؟ سه موردکند یم فایا زبانیم یکشورهاگردشگری چه نقشی در  17

 75/0 باشد؟چه می یو اجتماع یاز بُعد فرهنگدلیل اهمیت گردشگری  18

 1 .دیبه دو مورد اشاره کن یبوم گردشگر یهایژگیاز و 19

 1 گیرند؟به چه منظوری تحت حفاظت قرار می یمل یپارک ها 20

 5/0 باشد؟ینم یبوم گردشگر قیاز مصاد یاز گردشگر یچه انواع یبطورکل 21

 کنند؟یاشاره م رانیاز مناطق تحت حفاظت ا کیبه کدام ریز یهایژگیو ریموارد ز 22

 است. کیارزش استراتژ یکه از نظر حفاظت دارا یا ی( اراضالف

 شوند. یمحسوب م یو پژوهش یآموزش یتهایفعال یبرا یمناسب یطهایمناطق، مح نیاب( 

5/0 

   


