
 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

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

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

 دقیقه  70مدت زمان:                                                   شماره صندلی:                                                      

  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

 درست         چ(نادرستج(    درست     ث( درست       ت(     پ(نادرست        الف(نادرست       ب(نادرست   1

 درستژ(      درست          ز(نادرست  نادرست        د(درست             ذ(نادرست       ر(ح(نادرست          خ(
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 امواج ناخواستهگیاهان            ث(جامد          ج(الف(نیمه بیابانی         ب(قنات         پ(غیر مستقیم          ت( 2

بوم زاد      ر(احترام الکتریکی          د(بیگانه         ذ(-گرماییخ(         ها آتشفشانح(    گرمایش جهانی      چ(

 آشتی      ز(      متقابل  
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 -18بیشتر           ج(خلبان         چ(شیمیایی          ث(ت(        %50سفید           پ(لیتر       ب( 200الف( 3

بیشتر          ر(کاهش جمعیت ماهی ها              نمی شود.        ذ(صنعتی و ساختمانی           د(ح(اکسیژن دار        خ(

 ز(همه ی           ژ(پایداری محیط زیست
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 5/3 3چ(گزینه          3ج(گزینه            1گزینه ث(          2گزینه ت(       3گزینه پ(          4گزینه ب(      2الف(گزینه  4

 5/2 ت(آب مجازی         ث(آلودگی هوا      یا گورستان زباله      پ(خاکچال      سبز       ب(ایمنی غذایی   الف(سوخت 5

 5/1 باال(زباله تولید نکردن              وسط(باز مصرف               پایین(تولید انرژی از زباله 6

تصویب سیاست جهانی،ملی و پیروی از -اصالح الگوهای مصرف و سبک زندگی-الف(استفاده بهینه از منبع انرژی 7

 جستجو برای یافتن و مصرف انرژی های پاک و تجدیدپذیر-سوخت های سبزبه کارگیری -آنها

 خشک،ترب(

 دهیپد نیمناسب نباشد، ممکن است گونه به طور کامل نابود شود. به ا یجاندار اتیح یبرا ستیز طیاگر مح پ(

 .ندیگو یم انقراض

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

) شود، در پارک ستمیبوم سازگان (اکوس رییها و تغ یرفتن رستن نیکه موجب از ب یهر عمل یبه طور کل و ستیز

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

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

 خواهد بود. ستیز طیدستورالعمل سازمان حفاظت مح
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  تاریخ امضا و.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 

 صفحه .... از ....

 

 

 جای مهر


