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 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

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

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

 دقیقه  70مدت زمان:                                                  شماره صندلی:                                                      

 3 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

 .دیمشخص کن لیرا بدون ذکر دل ریز یاز عبارت ها کیهر  ینادرست ای یدرست 1

 ما چند هفته بدون آب می توانیم زنده بمانیم.الف(

 درصد مساحت ایران از پوشش گیاهی مناسب برخوردار است. 25تنها ب(

 تجزیه جانداران و بقایای آنها یا حاصل فعالیت موجودات زنده به دست می آیند.پ(کود های شیمیایی از 

 و مناسب است. یکاف یهمه افراد به غذا یدسترس یبه معنا ییغذا تیامن ت(

 از انواع آلودگی های هواست. یصوت یآلودگ ث(

 یو درختان و حت اهانیگ یبرا ستمیاکوس رییبزرگراه ها در طول شب، باعث تغ یدر برخ ادیوجود نور ز ج(

 شود. یموجود در اطراف آن بزرگراه م جانوران

 .فرا رسد یعیاز زمان طب دیرترسبب شده است تا فصل ها  یجهان شیگرما چ(

 از کل مصرف برق در آلمان را تشکیل می دهد.درصد  8برق آبی ح(

 گورستان ها در نواحی کم باران مشکالت بیشتری ایجاد می کنند. خ(

 هرم پسماند بیشترین مطلوبیت را میبینیم. د(در راس

 گونه های بوم زاد در چند منطقه جغرافیایی وجود دارند.ذ(

 .وجود داشته است نیکره زم یرو اتیح یریشکل گ یانقراض از ابتدا ر(

 می کند. کانی غیر از محل زندگی،گشت و گذارز(در گردشگری فرد برای حداکثر یک ماه در م

 اتیح یگونه ها تیاز جمع تیحما ینمونه اند که برا یها ستگاهیاز انواع ز یمناطقحیات وحش های ژ(پناهگاه 

 ب می شوند.اانتخدارند، یمل تیوحش که اهم
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 .دیرا با کلمات مناسب کامل کن یخال یجا ریز یاز عبارت ها کیدر هر  2

 جهان واقع شده است. ......................و  یابانیدر بخش ب ییایاز نظر جغراف رانیاالف(

 به محل مصرف انتقال می یابند. ......................ب(آب های زیرزمینی از طریق چاه،چشمه و 

 گذارند. یم ریسالمت انسان و جانوران تأث یرو اهانیگ قیو از طر......................   ها به صورت ندهیآال پ(

 است. ...................... خاک توسط یرفع آلودگ ییپاال اهیگ ت(

 باشند. ................. ایو  عیهوا ممکن است به صورت گاز، ما یها ندهیآال ث(

 .گذارند یم ریانسان تأث ژهیموجودات زنده به و تی...................... است که بر فعال ،یصوت یمنظور از آلودگ ج(

 است. افتهیبه ...................... شهرت  دهیپد نیا افتهی شیافزا نیکره زم یدما نیانگیم ریدر طول دو سده اخ چ(

 .است شتریدر اطراف ...................... ب ییگرما نیزم یبه انرژ یدسترس ح(

 آورند. ی......................  و ......................  از سوزاندن زباله به دست م یزباله سوز، انرژ یها روگاهیبا احداث ن خ(

 شود. یگونه ......................  محسوب م، ستگاهیآن ز یبرا ،شود جدید هد(اگر گونه ای وارد زیستگا

 دارد......  .................ذ(در نقاط داغ تنوع زیستی زیستگاه تعداد زیادی از گونه های 

 رابطه تنگاتنگ دارد.......................  گردشگری با امنیت سیاسی،اقتصادی و ر(

 با طبیعت است.......................  سیزده به در روز ز(
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 .دیکلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کن 3

 لیتر( می باشد.300لیتر/ 200)مصرف متوسط آب هر فرد در شبانه روز زانیم الف(

 از تصفیه خانه وارد خانه ها می شود.آب )سفید/خاکستری( ب(

 ( حجم خاک را مجموع آب و هوا پر کرده است.%50/%25)پ(

 خیری خاک می شود.)زیستی/شیمیایی( موجب کاهش حاصلکود هایت(

 است. )بیشتر/کمتر(بسته از بازمیزان آلودگی محیط های ث(

 محسوب می شود.)خلبان/کشاورز( آلودگی هوا برای یککاهش میزان دید ج(

 ( می رسد.-18/-14به) نیکره زم یدما نیانگیو آب در هوا کره نباشند، م دیاکس یکربن د یاگر مولکول ها چ(

 .هستند)نیتروژن دار/اکسیژن دار(ییایمی،مواد ش ی سبزسوخت ها ح(

 ساختمانی/خانگی و شهری( قرار می گیرند.خ(نخاله های ساختمانی جزو دسته زباله های)صنعتی و 

 پخش شدن پالستیک)می شود/نمی شود(.د(بازیافت موجب 

ذ(منظور از برداشت بی رویه این است که سرعت برداشت از تنوع زیستی )بیشتر/کمتر( از سرعت بازسازی آن 

 باشد.

 ست.انبوه ماهی هامد های صید )تولد ماهی ها با ناهنجاری مادرزادی/کاهش جمعیت  ماهی ها( یکی از پیا ر(

 )همه ی/بعضی از(  انواع گردشگری در طبقه بندی بوم گردشگری قرار می گیرند. ز(

 ( است.پایداری محیط زیستهدف اصلی بوم گردشگری)درک عمیق از طبیعت/ژ(
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 .دیرا انتخاب کن حیصح نهیگز 4

 ؟نیستالف(کدام مورد از انواع آب در خانه 

 (خاکستری4(سفید                         3(قهوه ای                         2                    (سیاه         1

 کادمیم در صورت ورود به بدن انسان چه مشکالتی را به همراه دارد؟ب(

 ها (نارسایی کلیه4سیروز کبدی              (3دیابت                             (2                         سرطان(1

 واکنش می دهد................ .......... و ..در هوا کره با ...در باران اسیدی گوگرد دی اکسید و نیتروژن دی اکسید پ(

 (بخارآب و هیدروژن4(اکسیژن و بخار آب             3(هیدروژن و بخارآب               2اکسیژن و آرگون             (1

 به جز:سوخت های فسیلی هستند  پیامدهای افزایش مصرفت(همه موارد زیر از 

 ها(فرسودگی ساختمان 4         (ایجاد تنگی نفس      3(ایجاد سیالب              2   زشت شدن چهره شهره       (1

 ؟نداردکدام پسماند قابلیت تبدیل به مواد جدید را ث(

 شیشه(4                 قوطی کنسرو       (3                 (کاغذ       2پوست موز                       (1

 :به جزتنوع زیستی هستند وارد زیر از سطوح ه مهمج(

  (گونه4                  (اندام         3              (ژن           2              بوم سازگان         (1

 ؟نیستکدام مورد از وظایف بوم گردشگری چ(

  آسیب به طبیعت(حداقل 4ثبت یادگاری در آثار تاریخی      (3    درک عمیق از طبیعت  (2     محلی  سود مردم (1
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 (کلمه اضافه است سه)باشد؟ یاز کلمات داخل پرانتز م کیمربوط به کدام  ریز یها یژگیو و فیاز تعار کیهر 5

 (پوسال-خاکچال-سوخت فسیلی-سوخت سبز-آلودگی هوا-ایمنی غذایی-امنیت غذایی-مجازی)آب 

 .ندیآ یبه دست م یروغن یو دانه ها ایسو شکر،ین اهیهمانند شاخ و برگ گ یاهیگ یپسماندها ریاز تخم الف(

 یغذا از هر آلودگ یحفظ و نگهدار ب(

 .کنند یانبارکردن پسماند، حفر م یاست که آن را برا یگودال پ(

 شود. یمحصول استفاده م ایکاال  کی دیکه در تول یمقدار آب ت(

 .در هوا، که سالمت و بهداشت جانداران را به خطر اندازد یاضاف بیوجود هرگونه ترک ث(
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 5/1 زیر جاهای خالی را تکمیل کنید. ماندپس در هرم 6

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. 7

   .دیسیرا بنو (کربن یردپا)یستیز طیمح یزندگ یراهکار مهم جهت کاهش ردپاالف(دو 

 

 ب(انواع پسماند خانگی را نام ببرید.

 

 انقراض چیست؟پ(

 

 دو مورد از قوانین و مقررات مناطق حفاظت شده ایران را بنویسید.ت(
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  امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 

 صفحه .... از ....

________

کاهش زباله

_____________

بازیافت

______________

دفع یا انهدام زباله


