
 

 

 

 امتحانات
 پرورش آموزش

 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 جمهوري اسلامی ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

 هنرستان امام حسن مجتبی)ع(: آموزشی واحد نام 

  مهر محل

 مدير امضاء يا

 پاسخنامه

 01/96/   6 تاريخ امتحان : گرافیک-معماری رشته: (:داوطلب ش)صندلي ش

 عصر/صبح    :امتحان ساعت يازدهم :پايه :خانوادگي نام و نام

 دقیقه    01  امتحان: وقت انسان و محیط زيست  پاسخنامه درس: خانم دولتخواهدبیران :

   

 بارم  رديف

 5/0  ج.اتانول 1

 5/0 الف.کربن دی اکسید 2

 5/0  ج. کود 3

 5/0  %55د. 4

 5/0 الف.آب سفید 5

 5/0  % 5/0ب. 6

 5/0 د.حریم 7

  5/0  الف. سوخت های سبز    8

  5/0 ب. کربن دی اکسید 9

 5/0  د. چرخیدن توربین ها در نیروگاه ها 11

  . گرمایش جهانی 4 الف. بارندکی ها و خشکسالی های نامنظم                      11

 . سوخت های فسیلی2ب. چرخش توربین ها                                              

 . انرژی خورشیدی5ج.تولید انرژی الکتریکی                                            

 . زمین گرمایی3د. استفاده از گرمای درون زمین                                 

2 

 آلمانالف.  12

 چینب. 

 مکزیکج.

 برزیلد.  

 کیفیت هواه. 

 مواد آلیو. 

3 

 درست الف.  13

 ب. نادرست

 نادرستج. 

  نادرست د.

2 

 جاهای خالی را پر کنید. 14

 بالاتر می رود.الف. 

 کرم خاکیب. 

2 



 ج.سوخت های فسیلی 

 شاخص کیفیت هواد.

امواج ناخواسته ای که بر فعالیت موجودات زنده و انسان تاثیر می گذارد و بر اعصاب و شنوایی انسان عوارض روحی و جسمی  15

 را سبب می شود. 

5/1 

یک نوع کود زیستی است که از تجزیۀ پسماند مواد غذایی، باقی ماندۀ گیاهان ، فضولات و زواید غیر قابل مصرف دامی بدست  16

 می آید.
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 مقدار آب پائین می آید. .5 17

 کیفیت آب پایین می آید. .2

 باعث فرونشت زمین می شود. .3

1 

 5/0 باشد آلودگی خاک اتفاق افتاده است. حد استانداردوقتی غلظت آلاینده ها در خاک بیشتر از  18

در هر منطقه یا شهری تعداد آلاینده های هوا زیاد هستند به همین علت تعدادی از این آلاینده ها را به عنوان آلایندۀ معیار  19

 در نظر می گیرند و مقدار آلودگی آنها را اندازه گیری . گزارش می کنند.
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 20 موفق و موید باشید 


