
   

 تاريخ :                                                          بسمه تعالي                                              نام خانوادگي : نام و
 دقیقه 60   زمان :                                  انسان و محیط زيست : آزمون 

                             :                  كالس                                                      نام دبیر :    

 بارم )ع( امام صادق.  خداوند پرخوابي و بيكاري زياد را دشمن مي دارد رديف

 5/0 آبی که در تولید یک کاال یا محصول استفاده می شود .......................... نام دارد. مقدار 1

 از گیاهان پس مانده باقی غذایی، مواد پسماند تجزیه از که زیستی کودهای انواع از ....................................... یکی 2

 آید . می دست به دامی مصرف غیرقابل و زواید فضوالت ، محصول برداشت
5/0 

 داشته مانند اکسیژن و بخار آب وجود موادی درآن که مه حتی یا تگرگ ، برف باران، مانند بارش، هرگونه به 3

 غلط       باران اسیدی می گویند.     صحیح  باشند،
5/0 

  5/0غلط       صحیح      .شود می استفاده خودروها در سوخت عنوان به که است سبز سوخت نوعی بیواتانول 4

 کدام نوع از زباله های زیر مقدار زیادی فلزات سمی و خطرناک دارند؟ 5

 ب( الکترونیکی      الف( بیمارستانی 
5/0 

 .دیگری وجود ندارند جای در و اند خاص جغرافیایی منطقه یک به منحصر ،........................................  6

 ب( گونه های بوم زاد       الف( گونه های بیگانه 
5/0 

 .شود وارد ای صدمه آینده های نسل به نیازهای آنکه بدون سازد، می برآورده را جامعه فعلی کدام مورد نیازهای 7

 ب( گردشگری پایدار      الف( توسعه پایدار 
5/0 

 مورد(2) د ؟بنویسی را آبیاری به کشاورزی زیاد وابستگی عللالف(  8

 مورد (2) د؟بنویسی را شیمیایی کودهای از زیاد استفاده منفی پیامدهایب( 
2 

 د ؟بنویسی را خاک شدن قلیایی و شورشدن عللالف(  9

 مورد(4) د ؟ببری نام را خاک های کننده آلودهب( 
2 

 بنویسید ؟ هوارا آلودگی منفی پیامدهایالف(  10

 ؟ دیگرچیست منطقه با هرمنطقه آلودگی تفاوت عللب( 
2 

 مورد(2) بنویسید ؟  را)کربن ردپای(زیستی محیط زندگی ردپای کاهش جهت مهم چندراهکارالف(  11

 بنویسید ؟ را سبز های سوخت از استفاده معایبب( 
2 

 کنند؟ می پیدا سرنوشتی چه ما های زبالهالف(  12

 شود؟ انجام اقداماتی چه باید زباله گورستان انفجار از جلوگیری برایب( 
2 

 مورد( 1) د ؟ بنویسی را وجانوری گیاهی های برگونه زیست محیط آلودگی عوارضالف(  13

 چیست؟ گردشگری بوم اصلی هدفب( 
5/1 

 نمره دیگر مربوط به فعالیتهای کالسی می باشد.    5نمره ـ  15بارم سواالت در مجموع 

 
  موفق باشيد 


