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 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه
 اولیانی دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم   امتحانات: پا                       نام و نام خانوادگی:

 امتحان: .................  پایه: .....................  رشته: ................... تاریخ امتحان:             203  کالس:

 دقیقه 70مدت زمان:                                                  شماره صندلی:                                                      

 1 نام دبیر:                                                                                                        تعداد صفحات:
 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هافرزندان خوبم با یاد خدا و ذکر صلوات بر پیامبر مهربانی ردیف
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 5/2 آلودگی هواآب مجازی              ث(خاکچال               ت(حریم آب               پ(الف(سوخت سبز              ب( 5

 5/1 تولید انرژی از زبالهزباله تولید نکردن                 وسط:باز مصرف                  پایین:باال: 6

ستون خاک  وزن لیبه دل ن،یخاک در اعماق زم یدانه ها انیم یخال یپس از خروج آب از فضا ده،یپد نیدر ا الف( 7

 افتد. یاتفاق م نینشست زم ج،یآن، به تدر یباال

 .دیشود تا صفات مورد نظر به دست آ یموجود زنده منتقل م کیبه  یدیجد یروش ژن ها نیدر ا ب(

 ویکرویما-ییلباس شو نیماش-سشوار)منزل لیوسا-یبرق فشار قو خطوط انتقال-ییویامواج راد-تلفن همراه پ(

 (و...

 طیمح بیتجاوز و تخر ،یدام، قطع درختان، بوته کن یچرا -ممنوع است یمل یو شکار در پارک ها یراندازیتت(

 ( شود، در پارکستمیبوم سازگان )اکوس رییها و تغ یرفتن رستن نیکه موجب از ب یهر عمل یو به طور کل ستیز

 وحش و مناطق حفاظت شده اتیح یدر پناهگاه ها یهرگونه بهره بردار -ممنوع است یمل یعیو آثار طب یمل

 تابع یعموم یجاده ها یورود به مناطق تحت حفاظت و عبور از آنها به استثنا -مجوز ممنوع است بدون

 خواهد بود. ستیز طیسازمان حفاظت مح دستورالعمل
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  امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 

 صفحه .... از ....

 

 

 جای مهر


