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 بارم  ردیف

 یا غلظ تَدى ّشیک اص عثاسات صیش سا تذٍى رکش دلیل تیاى کٌیذ. صحیح 1

 تقشیثا دس ّوِ ضْش ّای ایشاى کاسخاًِ تاصیافت ٍجَد داسد.الف(

 َس ّای صٌعتی تا هطکل دفي صتالِ سٍتِ سٍ ّستٌذ.ب(فقظ کط

 دفي پسواًذلیت ِ ساصهاى حفاظت اص هحیظ صیست هسَج(دس کطَس ها دس ّش ضْش ساصهاى هذیشیت پسواًذ ٍاتستِ ت

 سا تشعْذُ داسد.

 ذ.ِ کشدُ ٍتا آى خاک سا قَت هی تخطیذًت(دس گزضتِ کطاٍسصاى اص فضَالت اًساًی ٍداهی کَد تْی

 دسصذ اًشطی کوتشی اص تَلیذ آى اص سٌگ هعذى ًیاص داسد.59ث(تَلیذ آلَهیٌیَم تاصیافت ضذُ 

 ٍاستفادُ ًاپایذاس است.سٍیِ  ی تشداضت تیهْوتشیي عاهل اص دست سفتي تٌَع صیستج(
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 جاّای خالی سا تا کلوْی هٌاسة تکویل ًواییذ. 2

 گَسستاى صتالِ یا ................ گَدالی است کِ آى سا تشای اًثاس کشدى پسواًذ حفش هی کٌٌذ.ف(ال

 است. ( اًثَُ صتالِ پیاهذ .......................... ٍ ........................ب

 ج( اٍلیي ًیشٍگاُ صتالِ سَص ایشاى .................. ًام داسد ٍ دس ضْش ....................... قشاس داسد.

 ت(ضٌاخت ............................ هْوتشیي قذم تشای پیطگیشی اص اقذاهات ًادسست دس استثاط تا هحیظ صیست است.

 تکاس هی تشًذ. ....... سا...................ث(تشای تَصیف گًَاگًَی حیات ؛ ٍاطُ ی .

 است. ................ سٍص سٍص جْاًی تٌَع صیستی دس تاسیخ .................... ٍسٍص تذٍى کیسِ پالستیکی دسج(

 لَح فطشدُ ًَعی صتالِ ....................... است.چ(

 توساح تاالتی یا تِ صتاى هحلی ........................... دس تشخی اص ًقاط استاى سیستاى ٍ تلَچستاى دیذُ هی ضَد.
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 5/0 دٍهَسد اص هضایای تاصیافت پالستیک سا ًام تثشیذ. 3

 سٍش هشتة کٌیذ.تشیي  اص تذتشیي سٍش  تِ هغلَبهَاسد صیش سا دسهَسد هذیشیت پسواًذ  4

 صتالِ تَلیذًکشدى/دفي اصَلی صتالِ/تَلیذ اًشطی{}تاصهصشف/

1 

 هیضاى تَلیذ صتالِ سا دس قاسُ ی آفشیقا ٍ آهشیکای ضوالی سا تاّن هقایسِ کٌیذ.علت ایي تفاٍت ّا چیست؟ 5
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 الف(هشاحل دفي صتالِ دس گَسستاى صتالِ سا تَضیح دّیذ. 6

 

 اگش دفي صتالِ تِ ضیَُ ی تْذاضتی صَست ًگیشد چِ هطکالتی هوکي است پیص تیایذ؟ب(

1 

 

1 

 الف(تیَگاص سا تِ صَست هختصش تعشیف کٌیذ . 7

 ب(دسچِ کطَسّایی اص تیَگاص تِ صَست عوذُ استفادُ هی ضَد؟

 ج(کوپَست چیست؟

 (دًٍام هعادل تشای کوپَست تٌَیسیذ.ت

 یي کطَس ّا .علت استفادُ ااستفادُ هیکٌٌذ سا تٌَیسیذ ًیشٍگاُ صتالِ سَصطی اصکِ تشای تاهیي اًش خاسجی(ًام سِ کطَسث

 هَسد(.2) سا تٌَیسیذ ًیشٍگاُ صتالِ سَصاص

5/0 

75/0 

5/0 

5/0 
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 سِ هثال تشای تاص هصشف هَاد تٌَیسیذ. 8
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 کاستشدّای تٌَع صیستی سا تا رکش هثال تَضیح دّیذ. 9
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 ؟ ب(کذام تخص ّای کطَس ها دس ایي ًقاط قشاس داسًذ؟الف(هٌظَس هٌاعق داغ تٌَع صیستی چیست  10

 

1 

 کذام استاى کطَسهاى هی تاضذ؟علت دس خغش اًقشاض گًَِ ی گیاُ هَس خَش سا ًام تشدُ ٍ گًَِ ی تَم صاد  11
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 تغییش اقلین چگًَِ هی تَاًذ تٌَع صیستی سا تِ خغش تیٌذاصد؟تَضیح دّیذ. 12

 

1 

 دس هَسد گًَِ ّای تیگاًِ هْاجن تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ. 13

 ...........    ب(هَقعیت اقلیوی: .........                      هثال:....................... الف(                 :تیگاًِ هْاجن گًَِ گیاّی

 هطکالت ًاضی اص آى تشای سایش گًَِ ّا: ........................................ ج(علت                                                        

 ...........    هثال:....................... ب(هَقعیت اقلیوی: .........الف(               :تیگاًِ هْاجن جاًَسیگًَِ 

 هطکالت ًاضی اص آى تشای سایش گًَِ ّا: ........................................ ج(علت 
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 20 موفقیت شما آرزو ی ما است.


