
 

 

                                        

 ردیف

 شجاعت رد زور بازو نیست، رد مهار نفس است.    ))ابوعلی سینا((

 بارم

 نمره( 52.0)هر مورد  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: 1

 هستند. ....... درصد از آب های جهان، شیرین......الف( 

 ....... و ............. تشکیل شده است.ب( خاک از دو بخش مواد .....

 پ( در حالت طبیعی، بیشترین گاز موجود در هوا، ................ است.

 ج( باران اسیدی در اثر واکنش گازهایی مانند ............... و ................ با آب باران ایجاد می شود.

 کمترین مطلوبیت را دارد. د(  در هرم مدیریت پسماند، ......................

 ز( پسماندهای خانگی بیشتر از ................... تشکیل شده اند.

 س( ناقل طاعون، ................ است.

 ص( تنوع زیستی معموال در سه سطح .................، .................. و .................... بررسی می شود.

 ات، واژه ی ..................... را به کار می برند.ط( برای توصیف گوناگونی حی

 ل( افعی لطیفی در بخش کوچکی از .................... زندگی می کند و از ................... ترین افعی هاست.

 است.مسئولیت پذیری هنگام گردشگری نشانه ی ....................... و ........................ یک جامعه م( 

52.0 

 نمره( 52.0)هر مورد  از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه ی مناسب را برای تکمیل جمله انتخاب کنید: .

 کاهش( می یابد. -الف( در حالت عادی، با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا )افزایش

 پالستیک( است. -بیشترین پسماند خانگی معموال از )کاغذ و مقواب( 

 بیشتری( وارد جو می شود. -مواد پالستیکی بازیافت می شوند، دی اکسید کربن )کمتریپ( وقتی 

 بلند( است. -ج( نام دیگر گاندو، تمساح پوزه )کوتاه

 گیالن( رشد می کند. -د( گیاه سوسن چلچراغ در )هرمزگان

 کهگیلویه و بویراحمد( است. -م( منطقه حفاظت شده ی دنا در استان )آذربایجان شرقی

120 

 1 آب های زیرزمینی چگونه تشکیل شده و به محل مصرف، انتقال می یابند؟ 3

 52.0 سه مورد از اهمیت خاک را بنویسید؟ 5

 52.0 سه مورد از آالینده های اصلی هوا که در شاخص کیفیت هوا، بررسی می شوند را نام ببرید: 0

 52.0 سه کاربرد سوخت های فسیلی را بنویسید: 6

 120 مورد( 5را تعریف کرده و بنویسید که انواع کشاورزی، صنعتی و ساختمانی زباله، شامل چه موادی است؟ ) زباله .

 1 در کارخانه های بازیافت بر روی کاغذ چه اعمالی انجام می شود؟  8

 120 پوسال )کمپوست( چیست؟ 9

 1 به چه گونه هایی، بوم زاد می گویند؟ 15

 120 ی را بنویسید:سه کاربرد تنوع زیست 11

 520 پدیده ی انقراض را چیست؟ .1

 52.0 سه نقش گردشگری را بنویسید: 13

 نام درس: انسان و محیط زیست
 نام دبیر: آقای ظروفچیان مقدم

 انوادگي:نام و نام خ
 

  یازدهم پایه:
  :رشته

 

 هوالفتاح
 جمهوری اسالمي ایران

 اداره کل آموزش و پروش شهر تهران
  تهران 4مدیریت آموزش و پرورش منطقه 

 امتحانات پایاني نیمسال دوم )خرداد ماه(
 0411_10سال تحصیلي 

 

  0410/  10 /   تاریخ آزمون:  
 صبح 9ساعت آزمون:  

 دقیقه 61زمان آزمون:  
 تعداد صفحه سوال: 

 شماره صندلي:



 

 1 سفرنامه نویسی را تعریف کنید: 15

 52.0 تعریف عام ))بوم گردشگری(( چیست؟ 10

 منطقه ی حفاظت شده را تعریف کنید: 16

 

 

 

 در پناه حق

 علیرضا ظروفچیان مقدم
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