
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 .آرامش خاطر پاسخ دهيدتوّکل به خدا وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقت بخوانيد و با 

 بارم می باضذ (صفحه  وهر سوال یک نمره2سؤال در 20) سؤاالت

 .صحیح یب غلط ثَدى ّشیک اص هَاسد صیش ساهطخص کٌیذ   -1

 . )             (ایشاى اصًظش جغشافیبیی دسثخص ثیبثبًی ًٍیوِ ثیبثبًی جْبى قشاس گشفتِ : الف 

 (    .)        ثیطتشیي هصشف آة دسایشاى دس  ثخص صٌؼتی است : ة 

 .)             (یکی اص هَاسد اضبفِ ثشداضت آة ّبی صیش صهیٌی فشًٍطست صهیي است :ج 

 .)            (دسصذ آًشا آة اضغبل کشدُ است  25دسصذ آى ساَّا ٍ 25دسصذاصکل حجن خبک ضبهل هٌبفزی است کِ  50: د 

 .دس جبّبی خبلی کلوِ هٌبست ثٌَیسیذ    -2

 .ی استفبدُ هجذد اص                          آة آلَدُ تصفیِ هی ضَد ثبصچشخبًی آة یؼي: الف 

 .هقذاس آثی کِ ثشای تَلیذ یک کبالهصشف هیطَد سا                            گَیٌذ :ة 

 .ثِ هؼٌبی دستشسی ّوِ افشاد ثِ غزای کبفی ٍهٌبست است:                     ج 

 . کن ّضیٌِ تشیي ٍ کن خطشتشیي سٍش سفغ آلَدگی  خبک حزف                        آلَدگی است: د  

 .چْبس آالیٌذُ اصلی َّا ساًبم ثجشیذ  – 3

 (دٍهَسد ) ثشای کبّص تآثیشات اهَاج الکتشٍهغٌبطیسی سػبیت چِ ًکبتی ضشٍسی است؟  – 4

 

 چیست؟( سَخت ّبی صیستی )هٌظَس اص سَخت ّبی سجض – 5

 

 

 . صثبلِ ّب ثِ چْبس گشٍُ تقسین هی ضًَذ فقط ًبم ثجشیذ – 6

 

 (هَسد 4)هذیشیت پسوبًذ ضبهل چِ فؼبلیت ّبیی هی ضَد ؟  – 7

 

 .چیست ؟چگًَِ تَلیذ هیطَد (کوجَست)پَسبل  – 8
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 .ثبصکبّی ساتؼشیف کٌیذ ٍهثبلی ثٌَیسیذ  – 9

 

 چیست ضبهل چِ ًَع صثبلِ ّبیی است ؟(ثیَهبس )صیست گبص  – 10

 

 دس کطَس ثشًٍئی چگًَِ ثبػث ضیَع ثیوبسی طبػَى ضذ ؟DDTهصشف سن  -11

 

 .دٍهَسد اص ػَاهل تخشیت صیستگبُ ّب ساثٌَیسیذ  12

 

 .دٍػبهل تخشیت اقلین ساثٌَیسیذ : الف – 13

 ؟هٌظَس اص گًَِ ّبی ثیگبًِ هْبجن چیست :ة         

 ًقص ثبًک رخبئش صیستی چیست ؟ – 14

 

 (دٍ هَسد ) دس هَسدحفبظت هحیط صیست اص هسئَالى چِ اًتظبساتی داسین  – 15

 

 .گشدضگشی سا تؼشیف کٌیذ  – 16

 

 .یک هثبل اص ثشخَسد هٌفی ثبجبرثِ ّبی گشدضگشی ثٌَیسیذ  17

 

 .ثَم گشدضگشی داسای سِ ٍیضگی است دٍهَسد آًشاثٌَیسیذ – 18

 

 سک صهیي گشدضگشی یب طئَپبسک چیست ؟پب 19

 

 .سافقط ًبم ثجشیذ چْبس هٌطقِ تحت هذیشیت سبصهبى حفبظت هحیط صیست  – 20

 

 

 


