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 بارم صفحه می باشد( 2امتحانی ، و تعداد صفحات  32سواالت )تعدادسوال ها  شماره

1 
 و خشک پیماند دو نوع به را شهر  و خانگی ها  بباهه بدوییمد. را شهر  و خانگی دو دستت  لیی در تسیم  بدد  بباهه ها  

 3×32/0می شود. تسیم  تر پیماند
2/0 

3 

واهدد خچه سرنوشت هایی  ،خاک قرار دارددر گماه پاالیی، همدرولربن ها  نفتی پس اب رسمدن به بخش ها  گماه له خارج اب 

 32/0.یابدد تجمع یا تجزیه گماه در تواندد می نفتی ها  همدرولربن -1؟داشت

 32/0.دهدد می انتسال اتمیفر به خاک اب و انتسال داده گماه در را فرار ها  همدرولربن تعرق و تبخمر-3

2/0 

 32/0  بباهه(نکردن)لاهش  توهمد بباهه در هرم بمشترین مطیوبمت 2

 32/0   بباهه انهدام یا دفن در هرم حج  بمشترین

 له مرتبط با هرم مدیریت پیماند است را تکممل لدمد.جدول بیر 

2/0 

4 
 می باشد؟ مشمد  گردشگر  در ایرانهریک اب نمادها  بیر نشان دهددۀ لدام پ

 32/0سمزده بدر  طبمعت گرد  لهن : -اهف

 32/0لاروان سرا قدمت و اهممت سفر:  -ب

2/0 

2 
 و روب یک حداقل برا  فرد و 32/0شتتود می انجام بندگی محل اب خارج له فعاهمتی و ستتفر گردشتتگر  را تعریف لدمد.

 32/0.نماید می گذار و گشت و اقامت بندگی محل اب غمر مکانی در دیگر اهدافی و تفریح جهت32/0 سال یک حدالثر
52/0 
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 بدوییمد.به صورت لوتاه دهمل درستی جمیه ها  بیر را 

رد  اب ، ف در این حاهت لشاورب باشد.  هوا نشان دهددۀ آهودگی برا  یک لشاورب می تواند چش  تحریک و دید لاهش -اهف

 32/0جامعه محیوب می شود. 

شتمراب  بباهه به بممن نشت نمی   می شتود. اب آستتر  ماندد خاک ر  استتفاده   در خاک چال در هدگام انبار لردن بباهه ها  -ب

 32/0لدد و وارد آب ها  بیر بممدی نمی شود.

2/0 
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وان در استان گمالن پمشدهاد شده است له اب دستگاه ها  بباهه سوب استفاده شود. به ابرا  رهایی اب معضتل بباهه در جدگل سر 

 2×32/0 )سه مورد(؟می باشد مطرح پبشدهادنظر شما چه مشکالتی در این 

 دارد. پی در را هوا آهودگی چون مشکالتی سوب بباهه ها  دستگاه در بباهه سوباندن-1

 .شود دفن بهداشتی طور به باید و است سمی بباهه ها سوباندن اب حاصل خالیترها -3

 باشدد داشته را آالیددگی استانداردها  و باشدد پمشرفته ها  فداور  به مجهز اگر ویژهه ب ستوب  بباهه ها  لارخانه احداث-2

 اند. پرهزیده و گران

52/0 
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 برا  توهمد انرژ  اهکتریکی چه وجه اشترالی با یکدیگر دارند؟ استفاده اب سوخت ها  فیمیی و انرژ   بممن گرمایی 

 شود. انرژ  اهکتریکی توهمد می 32/0 و در نتمجه در موهدها 32/0در هر دو، مدبع انرژ  سبب چرخاندن توریمن شده 
2/0 
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 دو مورد بدوییمد.له در بیر آمده است  برا  هریک اب عوامل به خطر انداختن تدوع بییتی

 رخ بییتگاه حذف یا لامل شکل تغممر لمفمت، شدن، لاهش قطعه قطعه صورت به بییتتگاه  تخریب تخریب بییتتگاه: -اهف

 3×32/0دو مورد  .دهد می

2/1 

 نام و نام خانوادگي : 

 كالس : 

 شماره : 

 بسمه تعالي  

   دهمپایه یاز -زمون نوبت دوم درس انسان ومحیط زیست آ

 تهران 4منطقۀ -دبیرستان نمونه دولتي ابوعلي سینا

 

 3/1400/  9تاریخ :

 دقیقه 70زمان 
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دورۀ  طول جانوران، مثل توهمد بمان.شتتود می ها گونه پرالدش جغرافمایی ٴهمحدود تغممر باعث اقیم  تغممر تغممر اقیم :-ب

 3×32/0دو مورد  .لدد می تغممر اقیم ، تغممر با نمز جانور  ها  گونه مهاجرت بمان و ها، بممار  و آفات رشد، فراوانی

 نمها جانداران را اب ب ددهیآال یممکن استت باعث مر  افراد گونه ها شود. گاه  طممح یآهودگ  آهودگی محمط بییتت: -پ

د جانوران با توه نمشوند. همچد یگونه در طول بمان م تمباعث لاهش جمع ،یدمثیمتوه طیبر شترا  رمبا تأث بیکه برند؛ ینم

 3×32/0دو مورد .  است یتیب طممح یعوارض آهودگ اب  مادرباد  ها  ناهدجار
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     6×32/0 هریک اب توضمحات بیرمرتبط با لدام مطیب لتاب درسی می باشد؟  

 چاه آرتزین می باشد.ش شدن معدا  خشک آب در آن به افت سطح این نوع چاه مرتبط با آبخوان تحت فشار بوده و -اهف

 (خاک بر  -لمپوست )پوسال .به وجود می آیدمحصول  برداشت اب پس ماندۀ گماهان تجزی  باقی اب له است بییتی لودها  انواع اب یکی -ب

 شهردار  به آن وابیته می باشد.یت پیماند در شهر  ماندد اصفهان سابمانی است له  مدیر  -پ

 جدگ پدهان .بود ددخواه آب سر بر له سر نفت بر نه لههایی در آیدده  جدگ-ت

 ردپا  محمط بییتی اصطالح استفاده می لددد. ،اب اینگذارد بییت می محمط رو  فرد هر له آثار  ممزان تعممن مدظور به دانشمددان-ث

 وحش اتمپداهگاه ح.شوند می انتخاب میی اهممت با ها  گونهاب حمایتبه مدظورو پژوهشی بوده له  آموبشی ها  مداطسی مداسب برا  فعاهمت-ج

2/1 
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 دهمل یا دالیل هریک اب جمیه ها  بیر را توضمح دهمد.

در محمط بیته بمشتر اب  روحی و جیمی متعدد ایجاد عوارضو  شدوایی و اعصاب سامانه ها  تأثمرگذار  امواج صوتی بر -اهف

 2/0 .شوند می تشدید و مدعکس میمر، در موجود موانع و دیوارها برخورد به اب پس صوتی امواج ، بیته محمط بیرا در .محمط باب می باشد

 طاعون شد. سبب شموع بممار  ،برونئی لشور در ماالریا با مباربه برا  (D.D.Tد.د.ت )استفاده دراب مدت اب س  -ب

 سسف اب له بود میتمومی  ها  مارموهک خوردن ها، گربه مر  عیت .بود گذاشتته  اثر ه  ها گربه جمعمت رو  د.د.ت ست   

 طاعون بممار .با مر  گربه ها ، بودند میموم ها  حشره و ها پشه یعدی غذایشان، قربانی ه  ها مارموهک.لردند می ستسو  

 52/0شموع یافت. ها موش جمعمت افزایش عیت به

32/1 

13 
 ؟چه عوارضی در بدن بجا  می گذارد افزایش بباهه ها  خطرناکاب طریق  ممزان عدصر لادمموم افزایش 

 32/0.شود می انیان در ها لیمه نارسایی و 32/0 خون فشار رفتن باال باعث
2/0 

 52/0 52/0توضمح صحمح آبمایش .ن د  الیمد بر گرمایش جهانی باشدآبمایشی طراحی لدمد له نشان دهددۀ تاثمر لرب 12
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 سفرنامه نوییی را تعریف لدمد و دو سفرنام  معروف را نام ببرید.

 برا  را سفر دوران رخدادها  و احیاسات جزئمات، ها، شدمده ها، دیده شخص، آن در له است ادبی سبکی نوییی ستفرنامه 

 (3×32/0 ) دو مورد سفرنامه ابن بطوطه-سفر نامه برادران اممدوار -سفرنامه ناصر خیرو 2/0 .نگارد می دیگران

1 
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 2×32/0 را بدوییمد.آن اب گردشگر  ها  دیگر می شود  ویژگی ها  مدحصر بفرد بوم گردشگر  له سبب تمایز

 .باشد بییتی محمط نامطیوب آثار حداقل با و بییت ومحمط بییتی تدوع اب حفاظت حامی له سفر  -1

 .باشد سودمدد محیی ممزبان جوامع برا  له سفر  -3

 .شود مدجر بییت محمط و طبمعت اب عممق فه  و درک به له سفر -2

52/0 
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 4×32/0 به پرسش ها  بیر با درست یا نادرست پاسخ دهمد. 

 درست لمترین حج  را به خود اختصاص می دهد.اب انواع آب در خانه ، آب سماه  -اهف

 نادرست گماه سدبل آبی بر خالف رالن، بومی ایران بوده و هماندد این جانور تدوع بییتی را به خطر می اندابد. -ب

 نادرستانسراض یافته اند. مهر خوش )مور خوش(هماندد الک پشت پوبه عسابی اب گونه هایی هیتدد له در ایران،  -پ

 درست ، اب راهکارها  حفاظت اب تدوع بییتی در لشورمان به شمار می رود.بییت هماندد احما  گوبن برد ایرانی محمط با سابگار باور-ت

1 

15 

 گون  بوم باد را تعریف لدمد.دو جانور له در لشورما جزء گونه ها  بوم باد قرار دارند را نام ببرید.

 2/0ندارند. وجود دیگر  جا  در و اند خاص جغرافمایی مدطسه یک به مدحصر باد، بوم ها  گونه

 (3×32/0 ) دو موردبور باغ -  )لوهیتانی( لردستانی سمددر -بال روشن گماه

1 
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 وتاه بدوییمد.دهمل به صورت ل یکبرا  هریک اب موارد بیر 

 سدساب  باید با مراقبت ها  محمط بییتی جد  همراه باشد.

 -رود دستتتت پایمن نظمر میتتتائیی به توجهی ل 

 یابی مکان -ستتدها آبی ستتطوح اب تبخمر تشتتدید

 (32/0)یک مورد سد نادرست

 آهودگی  هوا در مکزیکوسمتی  لاهش یافته است.

 بهبود -شتتخصتتی  خودروها  اب استتتفاده لاهش

 - عمومینسیم   سمیت  گیترش -خودروها لمفمت

 (32/0)یک مورد  بدزین لمفمت اصالح

 اختصاص به خشکی ها  بممن نمیت.معضالت بباهه فسط 
آب  بیر در بباهه بزر  در اقمانو  آرام گرداب

 32/0وجود دارند
 

52/0 
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 4×32/0جاها  خاهی را با واژه ها  مداسب لامل لدمد.

 شود. می خاک فرسایش موجب و رساند می گماهی آسمب پوشش چرا  بی روی  دام ها به  -اهف

 .است جامعه یک تربمتی و فرهدگی سطح نشان  گردشگر  هدگام میئوهمت پذیر  -ب

 برابر14 است، سالن افریسایی لشور یک له در فرد  به نیتبت  می لدد، بندگی امریکا متحدۀ ایاالت در له فرد   -پ

 می لدد. مصرف لاغذ بمشتر

 لددد. می ایران سفر مسد  دفاع مداطق اب برا  بابدید وطدان ه  اب بیاد  تعداد راهمان نوردر  -ت

1 

30 
 32/0آمد در لیب بر عالوه محیی ممزبانانتاال  نوک چمیت؟بان  مییمان نشمن هدف ها  ایجاد بوم گردشگر  در روستا 

 32/0.بزندد نوک تاال  بان روستا  به آسمبی گردشگران له دهدد نمی اجابه و لرده رعایت را بییتی محمط میائل
2/0 
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 4×32/0مداسب را انتخاب لدمد.در جمیه ها  بیر واژه ها  

 ( همترآب مصرف می شود.4012-2430برا  توهمد هر لمیو برنج )-اهف

 قرار می گمرند.( بممارستانی -خطرناک) باقی ماندۀ دارو  تاریخ گذشته جزء بباهه ها   -ب

 می شود. وفداور ( استفادهاهگوبردار  در عی  -لدترل بییتی، اب لفشدوبک برا )در لتاب درسی در لاربرد تدوع بییتی -پ

 چشمه ها  باداب سورت( نمون  بیمار خوبی در حفاطت اب محمط بییت در لشورمان می باشد. -تاالب لانی برابان) -ت

1 
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 4×32/0در هرسئوال گزیده صحمح را انتخاب لدمد.

 شود؟ یو گزارش نم شیپا ارممع  ها ددهیبه عدوان آال ریب  ها ددهیاب آال کیلدام -1

 ابون سطح بممن -4الیمد                 د  نمتروژن -2ذرات معیق                   -3                          دمگوگرد مونو الی-1

 استفاده اب عداصر و حس طبمعت به مدظور سالمت،تمرلزوتعادل جیمانی ، روحی وروانی است. ................هدف اب -3

 آب درمانی-4             طبمعت درمانی-2بییت گردشگر                    -3                 بممن گردشگر          -1

 باشدد؟ می هوا لمفمت شاخص در هوا لمفمت طبس  لدام بمانگر ترتمب به و قرمز  سبز رنگها -2

 خطرناک-ساه -4                                 ناساه -پاک-2خطرناک                  – پاک-3                             ناساه -ساه -1

 می لدد؟ ایجاد آهودگی لمتر خام، چدد درصد مواد اب آن ساختن نیبت به بابیافت شده مواد با آهوممدمومی قوطی -4

 درصد 92-4                       درصد        90-2         درصد                 82-3درصد                                 1-80

1 
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 2/0تعریف درست هر مورد هریک اب واژه ها  بیر راتعریف لدمد. 

 :حری  آب

 : سوخت سبز

 :مدیریت پیماند

 انسراض گونه :  

3 


