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 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4منطقهاداره آموزش و پرورش 

 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم                    نام و نام خانوادگی:                       

 22/3/1401 تاریخ امتحان:   یازدهم        پایه:         زیست انسان و محیطامتحان:         204-202-201کالس:

   دقیقه 70مدت زمان:                  3 تعداد صفحات:                                  شماره صندلی:                     نام دبیر: 

 بارم صفحه می باشد( 3و تعداد صفحات امتحانی ،  23سواالت )تعدادسوال ها  شماره

  بنویسید. را شهری و خانگی دو دستۀ کلی در تقسیم بندی زباله های 1
5/0 

خواهند  چه سرنوشت هایی  ،در گیاه پاالیی، هیدروکربن های نفتی پس از رسیدن به بخش های گیاه که خارج از خاک قرار دارد 2

 ؟داشت

 

5/0 

3 

  در هرم بیشترین مطلوبیت

  در هرم حجم بیشترین

 که مرتبط با هرم مدیریت پسماند است را تکمیل کنید.جدول زیر 

5/0 

 می باشد؟ یشینۀ گردشگری در ایرانهریک از نمادهای زیر نشان دهندۀ کدام پ 4

  طبیعت گردی کهن : -الف

 قدمت و اهمیت سفر:  -ب

5/0 

  گردشگری را تعریف کنید. 5
75/0 

 بنویسید.به صورت کوتاه دلیل درستی جمله های زیر را  6

    باشد.  هوا نشان دهندۀ آلودگی برای یک کشاورز می تواند چشم تحریک و دید کاهش -الف

   از آستری مانند خاک رس استفاده می شود.در خاک چال در هنگام انبار کردن زباله ها  -ب
5/0 

وان در استان گیالن پیشنهاد شده است که از دستگاه های زباله سوز استفاده شود. به           ابرای رهایی از معضل زباله در جنگل سر   7

   )سه مورد(؟می باشد مطرح پبشنهادنظر شما چه مشکالتی در این 

  

75/0 

 برای تولید انرژی الکتریکی چه وجه اشتراکی با یکدیگر دارند؟ استفاده از سوخت های فسیلی و انرژی  زمین گرمایی  8

5/0 

 دو مورد بنویسید.که در زیر آمده است  برای هریک از عوامل به خطر انداختن تنوع زیستی 9

   تخریب زیستگاه:-الف

   تغییر اقلیم:-ب

     آلودگی محیط زیست:-پ

5/1 

 

 جای مهر
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       هریک از توضیحات زیرمرتبط با کدام مطلب کتاب درسی می باشد؟   10

   می باشد.ش شدن معنای خشک آب در آن به افت سطح فشار بوده واین نوع چاه مرتبط با آبخوان تحت  -الف

   .محصول به وجود می آید برداشت از پس ماندۀ گیاهان تجزیۀ باقی از که است زیستی کودهای انواع از یکی-ب

 به آن وابسته می باشد.یت پسماند در شهری مانند اصفهان سازمانی است که  مدیر  -پ

   .بود دنخواه آب سر بر که سر نفت بر نه کههایی در آینده  جنگ-ت

  اصطالح استفاده می کنند. گذارد،از این زیست می محیط روی فرد هر که آثاری میزان تعیین منظور به دانشمندان-ث

 .شوند می انتخاب ملی اهمیت با های گونهاز حمایتبه منظورو پژوهشی بوده که  آموزشی های مناطقی مناسب برای فعالیت-ج

5/1 

 دلیل یا دالیل هریک از جمله های زیر را توضیح دهید. 11

در محیط بسته بیشتر از  روحی و جسمی متعدد ایجاد عوارضو  شنوایی و اعصاب سامانه های تأثیرگذاری امواج صوتی بر -الف

   .محیط باز می باشد

 

 طاعون شد. سبب شیوع بیماری ،برونئی کشور در ماالریا با مبارزه برای (D.D.Tاستفاده دراز مدت از سم د.د.ت )-ب
   

 

25/1 

 ؟چه عوارضی در بدن بجای می گذارد افزایش زباله های خطرناکاز طریق  میزان عنصر کادمیوم افزایش  12

  5/0 

 آزمایشی طراحی کنید که نشان دهندۀ تاثیر کربن دی اکسید بر گرمایش جهانی باشد. 13

  75/0 

 کنید و دو سفرنامۀ معروف را نام ببرید. سفرنامه نویسی را تعریف 14

  1 

   را بنویسید.آن از گردشگری های دیگر می شود  ویژگی های منحصر بفرد بوم گردشگری که سبب تمایز 15

  75/0 

   به پرسش های زیر با درست یا نادرست پاسخ دهید.   16

    اختصاص می دهد.از انواع آب در خانه ، آب سیاه کمترین حجم را به خود  -الف

   گیاه سنبل آبی بر خالف راکن، بومی ایران بوده و همانند این جانور تنوع زیستی را به خطر می اندازد. -ب

   انقراض یافته اند. مهر خوش )مور خوش(همانند الک پشت پوزه عقابی از گونه هایی هستند که در ایران،  -پ

ست همانند احیای   محیط با سازگار باور-ت شمار     زی شورمان به  ستی در ک گوزن زرد ایرانی، از راهکارهای حفاظت از تنوع زی

  می رود.

1 

 گونۀ بوم زاد را تعریف کنید.دو جانور که در کشورما جزء گونه های بوم زاد قرار دارند را نام ببرید. 17

  

 

1 
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 وتاه بنویسید.دلیل به صورت ک یکبرای هریک از موارد زیر  18

  مراقبت های محیط زیستی جدی همراه باشد. سدسازی باید با

  آلودگی  هوا در مکزیکوسیتی  کاهش یافته است.

  معضالت زباله فقط اختصاص به خشکی های زمین نیست. 
 

75/0 

 جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید. 19

 شود. می خاک................... موجب و رساند می گیاهی آسیب پوشش چرای بی رویۀ دام ها به  -الف

 .است جامعه یک تربیتی و فرهنگی سطح نشانۀ گردشگری هنگام................... -ب

 اسببت، سبباکن افریقایی کشببور یک که در فردی به نسبببت می کند، زندگی امریکا متحدۀ ایاالت درکه  فردی  -پ

  می کند. مصرف کاغذ بیشتر برابر...................

 کنند. می ایران سفر مقدس دفاع مناطق از برای بازدید وطنان هم از زیادی تعداد................... در -ت

1 

 تاالی نوک چیست؟بان  مسلمان نشین هدف های ایجاد بوم گردشگری در روستای 20

 5/0 

 در جمله های زیر واژه های مناسب را انتخاب کنید. 21

 ( لیترآب مصرف می شود.1340-3420برای تولید هر کیلو برنج )-الف

 قرار می گیرند.( بیمارستانی -خطرناک) باقی ماندۀ داروی تاریخ گذشته جزء زباله های  -ب

 الگوبرداری در علم وفناوری( استفاده می شود.-، از کفشدوزک برای)کنترل زیستیدر کتاب درسی در کاربرد تنوع زیستی -پ

 باداب سورت( نمونۀ بسیار خوبی در حفاطت از محیط زیست در کشورمان می باشد.چشمه های  -تاالب کانی برازان) -ت

1 

 در هرسئوال گزینه صحیح را انتخاب کنید. 22

 شود؟ یو گزارش نم شیپا اریمع یها ندهیبه عنوان آال ریز یها ندهیاز آال کیکدام -1

 ازون سطح زمین -4اکسید                 دی نیتروژن -3           ذرات معلق        -2                          دیگوگرد مونو اکس-1

 استفاده از عناصر و حس طبیعت به منظور سالمت،تمرکزوتعادل جسمانی ، روحی وروانی است. ................هدف از -2

 آب درمانی-4                   طبیعت درمانی-3                  زیست گردشگری  -2                  زمین گردشگری     -1

 باشند؟ می هوا کیفیت شاخص در هوا کیفیت طبقۀ کدام بیانگر ترتیب به و قرمز  سبز رنگهای-3

 خطرناک-سالم-4                                 ناسالم-پاک-3خطرناک                  – پاک-2                             ناسالم-سالم-1

 می کند؟ ایجاد آلودگی کمتر خام، چند درصد مواد از آن ساختن نسبت به بازیافت شده مواد با آلومینیومی قوطی -4

 درصد 95-4                            درصد    90-3                        درصد     85-2          درصد                     1-80

1 

 هریک از واژه های زیر راتعریف کنید.  23

 :حریم آب

 : سوخت سبز

 :مدیریت پسماند

 انقراض گونه :  

2 


