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 نمره 20بارم آزمون:     7/3/98 : آزمونتاريخ  گرافیک ، معماری رشته: (:داوطلب ش)صندلي ش

 دقیقه45 :زمان آزمون      صبح10:آزمون ساعت کالس:     دهم ياز :پايه :خانوادگي ونام نام

 صفحه 3تعداد صفحات : سوال  9:سواالت تعداد  انسان و محیط زيست درس: خانم حسیني دبیر :

 : امضاءو تاريخ  کل به عدد:جمع  به حروف) تئوری ( :  نمره به عدد )تئوری( :

 

 بارم *سواالت* رديف

 مناسب پر كنید. ي جاي خالی را با كلمه 1

 به قسمتی از زمین هاي اطراف رودخانه ها،تاالب ها و بركه ها........................می گويند.-آ

 رفع آلودگی خاک توسط گیاهان را.........................می گويند.-ب

 اصلی ايجاد باران اسیدي..........................می باشد.عامل -پ

 ..............معروف است. ،اين پديده به......افزايش يافتهدر طی دو سده ي اخیر،میانگین دماي كره ي زمین  -ت

 ت.میزان تولید زباله در كشورهاي پیشرفته صنعتی.........................از كشورهاي در حال توسعه اس-ث

 است. ، موضوع .........................زيست محیطی يك مساله مهم -ج

 مهمترين عامل از دست رفتن تنوع زيستی.........................است.-چ

 ......است......نام ديگر بوم گردشگري.............-ح
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 در هر مورد گزينه ي صحیح را انتخاب كنید. 2

و مقررات سازمان حفاظت محیط زيست مربوط به كدامیك از مناطق حفاظت  گردشگري با رعايت قوانین-1

 شده ي ايران است ؟

 (پارک هاي ملی           ب(آثار طبیعی ملی             پ(منطقه حفاظت شده         ت(پناهگاه حیات وحشالف

 ؟باشدمی كدام گزينه زير تولد جانداران با ناهنجاري هاي مادر زادي از عوارض  -2

  الف(آلودگی محیط زيست       ب(گونه بیگانه مهاجم          پ(تغییر اقلیم           ت(برداشت بی رويه

 استفاده از كفش دوزک براي از بین بردن آفات مربوط به كدامیك از كاربرد هاي تنوع زيستی است ؟-3

 كنترل زيستی        ت(هیچکدام(پالف(درمانی        ب(الگو برداري در علم و فناوري            

 بازيافت پالستیك باعث كاهش چه گازي در هوا می شود ؟ -4

 (كربن دي  اكسیدتالف(كربن منو اكسید         ب(متان      پ(اتان          

 كدام گزينه با بقیه متفاوت است؟ -5

 (پسماند        پ(كمپوست         ت(خاكبرگبالف(پوسال         

 نمی باشد ؟كدام شغل به تنوع زيستی مربوط  -6

   جمع آوري گیاهان دارويی       (تپ(چراي دام               جمع آوري زباله و دفن آن ب(     الف(صیادي   
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 است؟ نادرستكدام عبارت در مورد محصول تراژن -7

   ش تنوع ژنتیکی می شود   سبب افزاي-الف

 ترين محصوالت تراژن می باشند.سويا،ذرت و پنبه از شايع -ب

 محصوالت تراژن خطري براي تنوع زيستی محسوب نمی شوند-پ

    براي تولید اين محصوالت به آفت كش ها نیازي نیست-ت

 ؟نمی باشدكدام يك از موارد زير از راهکارهاي منسجم و سريع در كاهش آلودگی هوا  -8

 استفاده از موتور به جاي خودرو-ب      بهبود كیفیت خودروها               -الف

     گسترش سیستم نقلیه عمومی-ت اصالح كیفیت بنزين                           -پ

 كدام گزينه جزو نقاط داغ تنوع زيستی محسوب می شود ؟ -9

  ايران(جنگل هاي ارسباران      پ(كوه هاي دماوند         ت(منطقه جنوبی بالف(كوه هاي شمال غرب         

 رنگ هاي روغنی و المپ هاي فلوئورسنت به ترتیب جزء كدام دسته از زباله ها قرار می گیرند؟  -10

   خطرناک–(خطرناک ت   خطرناک –پ(صنعتی وساختمانی خانگی       -ب( خانگی خانگی     -خطرناکالف(

 كدام يك از مقاصد بوم گردشگري براي حمايت از كشاورزي ايجاد شده است؟ -11

   (كشاورزي نوينت(ابیاري قطره اي               پالف( حفظ محیط زيست           ب( مزارع روستايی               

 نشانگر قدمت و اهمیت سفر در ايران كدام گزينه  است ؟ -12 

 (كاروانسرا             ت(وجود گنجینه هاي با ارزش     پالف(سفرنامه ها     ب(بناهاي تاريخی         

 نمی باشد ؟كدامیك از فلزات زير از فلزات سمی موجود در زباله هاي الکترونیکی  -13

   (نیکل                پ(جیوه                 ت(سرببالف(كادمیوم              

 رشد گیاه سنبل آبی در تاالب هاي زير مجموعه كدام عوامل تخريب زيستگاه ها به شمار می رود ؟ -14

   (گونه ي  بیگانه مهاجم            ت(تغییر اقلیمپالف(برداشت بی رويه           ب(آلودگی محیط زيست     

 ؟استفاده می كنند از چه چیزيكشاورزان براي جبران كاهش موادغذايی موجود در خاک،  -15

  خاک جديد ت(  كود پ( آبیاري قطره اي (ب سموم شیمیايی (الف

 كدام گزينه سوخت سبز است؟ -16

 گوگردت(  اتانول        پ(   كربن دي اكسید    (ب  هیدروژن     (الف

 اراضی كه از نظر حفاظت داراي ارزش استراتژيك هستند چه نام دارند؟ -17

 پ(پناهگاه حیات وحش            ت(اقیانوس ها  شده           (مناطق حفاظت  بالف(پارک ملی             

 انرژي الکتريکی مورد نیاز انسان در سراسر جهان بیشتر از چه طريقی تامین می شود؟ -18

 نیروگاه هاچرخیدن توربین ها در ت(صفحات خورشیدي       پ(خارآب     (بنیروي باد      ب(الف

 هدف اصلی بوم گردشگري چیست ؟ -19

(دستیابی به پايداري محیط زيست    ب(انتقال آداب و رسوم         پ(آشنايی با شهرها          الف

 ت(بازسازي مناطق گردشگري

.. ....هر چه مقدار ردپاي محیط زيستی بزرگ تر باشد، زمان بیشتري طول می كشد تا كره زمین ....... -20

 اضافی را مصرف كند.

 كربن دي اكسید ت(     نیتروژن دي اكسید پ(       كربن مونواكسید(ب گوگرد دي اكسید (الف

 

 



 

 پاسخ كوتاه دهید. 3

 از آثار طبیعی ملی ايران )گیاه(  -آ

 بزرگترين نیروگاه بادي كشور -ب

 مورد از آالينده هاي هواي بسته سه-پ

 گردشگري مذهبی  نماد-ت

 قديمی ترين كاروانسراي ايران-ج

 هدف اصلی بوم گردشگري-چ
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 با توجه به نمودارها به سواالت پاسخ دهید: 4

 آب اقیانوس ها وجود دارد؟ PHچه رابطه ايی میان فشار گاز كربن دي اكسید و -آ

 

 می كند؟با افزايش فشار گاز كربن دي اكسید در هوا كره،تنوع گونه هاي زيستی در آب چه تغییري -ب
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 .گردشگري را نام ببريد بوم دو مورد از مزاياي 5
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 نقاط داغ تنوع زيستی يعنی چه؟ 6

 

 

1 

 حیات وحش چیست؟ هاي پناهگاه دو ويژگی 7
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 گونه ي بوم زاد چیست؟ 8
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 سه عامل از عوامل تخريب زيستگاه را بنويسید. 9
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 *در پناه ايزد منان موفق باشید* 

 98حسینی ارديبهشت 

 

 

 


