
    

  نمره  سواالترديف

 نمره /٥ مورد هر : كنيد پر مناسب كلمات با را خالي جاهاي(الف  ١

 .شود مي ناميده ...................................... گياهان، وسيله به خاك آلودگي رفع-١

 .است جهان شور آب درياچه .....................................وسعت نظر از اروميه درياچه-٢

 .يابد مي اهشك دما ارتفاع افزايش با............................................يعني جو اوليه اليه در عادي حالت در-٣

 .باشد يم.......................................است وابسته آن به بشر زندگي كه انرژي، از استفاده شكل مهمترين-٤

  .است تهران در.............................................نيروگاه ما، كشور سوز زباله نيروگاه اولين -٥

 .شودمي حاصل.................................  فرآيندهاي اثر در كه طبيعي و آلي كود نوعي پوسال -٦

 .دكن مي زندگي ....................................... هاي جنگل در است،كه كوچك جوندگان از ايراني سنجاب-٧

 .است...............................................زيستي، تنوع رفتن دست از عامل مهمترين -٨

 .است شده تبديل ايران ردشگريگ اهداف از يكي فرهنگي اماكن و ........................................ وجود واسطه به شوشتر شهرستان -٩

  .است......................................... به دستيابي گردشگري بوم اصلي هدف-١٠

٥  

  نمره /٥سواالت صحيح و غلط: هر مورد   ٢

  (غ)    ( ص)   .است آن در آب وجود زمين، سياره اهميت داليل از يكي-١

  .( ص) (غ)كشدمي طول سال٤٠٠تا ٢٠٠ از مختلف هوايي و آب شرايط در خاك سانتيمتر هر تشكيل -٢

  .( ص) (غ)است متفاوت مختلف مناطق در هوا آلودگي-٣

  .( ص) (غ)نيست بزرگ زياد فسيلي هاي سوخت از استفاده با الكتريكي، انرژي توليد زيستي محيط پاي رد-٤

  .( ص)  (غ)دارند خطرناك و سمي فلزات زيادي مقدار الكترونيكي هاي زباله-٥

  .( ص) (غ)است داري سرمايه فرهنگ سلطه و گرايي مصرف پيامد زباله انبوه-٦

  .( ص) (غ)است اروپا قاره درصد ٥٠ تقريباً ايران كشور گياهي هاي گونه تعداد -٧

  .( ص)  (غ)است يافته كاهش گذشته به نسبت ها گونه رفتن بين از سرعت-٨

  ( ص)  (غ) .دارد تنگاتنگي رابطه متقابل احترام و سياسي،اقتصادي  امنيت با گردشگري-٩
  

  ( ص)  (غ). است شده تبديل پرندگان بهشت به شرقي آذربايجان در برازان كاني تاالب-١٠
  
  

٥  

  

  سواالت امتحاني درس: انسان و محيط زيست
 بسمه تعالي

  آموزش و پرورش شهرستان لنده 
  (متوسطه دوم) اولامتحان نوبت 

  آموزشگاه : حجاب 
  آموزش و پرورش شهرستان لنده

  

   ٢٢/٠٢/١٤٠١تاريخ امتحان :  

   ١٠ساعت امتحان :     پايه:   يازدهم
  ٦٠وقت امتحان :    نام و نام خانوادگي :

  ١١تعداد سوال :    احمدينام دبير: آقاي  



 نمره /٥ مورد هر :تستي سواالت (ج  ٣

 جيوه (د   فسفر (ج    ميومكاد  (ب    نيكل  (الف ؟  است خاك در شيميايي عنصر كدام ورود آثار از كليه هاي نارسايي و باال خون فشار-١

 .باشد مي پيشرو سبز هاي سوخت توليد در كشور كدام -٢

 آرژانتين  (د                      برزيل  (ج                             تايلند (ب                        آمريكا (الف

 است؟ دستگاه كدام به وابسته پسماند مديريت سازمان ما كشور در -٣

 روستا و هرش شوراي (د               بهداشت مركز (ج             بازيافت سازمان  (ب                   شهرداري  (الف

 شود؟ مي ها گونه پراكنش جغرافيايي محدوده تغيير باعث عامل كدام-٤

 هوا و آب تغيير (د           زاد بوم هاي گونه (ج           بيگانه هاي گونه (ب             محيط آلودگي  (الف

 است؟ كشور كدام در نوك تاالي بان روستاي-٥

  فيليپين (د                             تايلند (ج                     سنگاپور (ب                        مالزي (الف

٥/٢  

 نمره /٥ مورد هر .كنيد كامل پرانتز داخل از مناسب كلمه انتخاب با را زير جمالت (د  ٤

 .شود مي امانج زيست محيط حفاظت سازمان مقررات و قوانين رعايت با )شده حفاظت منطقه _ملي هاي پارك(  در گردشگري -١

  .است  )زنجان – اصفهان ( گردشگري هاي جاذبه از سلطانيه گنبد-٢

 .است  )زيستي ذخاير بانك  -شده حفاظت مناطق (در آنها از هايي بخش حفظ جاندران، حفظ هاي راه از يكي-٣

  .است بيشتر بسيار)  فقير -صنعتي( كشورهاي در زباله توليد ميزان -٤

٢  

   سواالت تشريحي و كوتاه پاسخ  
  .نماييد مطرح عملي راهكار چهار زيست محيط از درست استفاده با ارتباط در مسؤل  شهروند يك عنوان به  ٥

  
  

١  

 كنيم؟مي بازيافت چرا  ٦

 
 

١  

  چيست؟ زيستي تنوع داغ نقاط از منظور  ٧
  

٥/٠

  .بنويسيد را ها گونه بر  زيست محيط آلودگي تاثير  ٨
  

٥/٠

 است؟ مهم نيز اجتماعي و فرهنگي بعد از گردشگري چرا  ٩

  

٥/٠

  .بنويسيد را گردشگري بوم هاي ويژگي  ١٠
  
  

١  

  ببريد نام را ايران حفاظت تحت مناطق مهمترين  ١١
  

١  

  ٢٠  موفق باشيدجمع
 


