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 -1جاَای خالی را تا کلمات مىاسة پر کىیذ 2/5( .ومرٌ)

الف) تِ  ،............... ٍ ................اکَس٘ستن گٌَٗذ.
ب) گاسّإ اغلٖ تطک٘ل دٌّذٓ َّا  ................. ٍ ................. ٍ ..............هٖ تاضذ.
ج)  ............... ٍ ..............اس ػَاهل عث٘ؼٖ آلَدُ کٌٌذٓ َّا ّستٌذ.
د) اّو٘ت هغالؼٔ آب در کطاٍرسٕ رػاٗت  ٍ ................اًتخاب  ..............هٖ تاضذ.
ُ) پاک ٗا آلَدُ تَدى َّا را ............ ،گٌَٗذ.
 -2درستی یا وادرستی عثارات زیر را تا ص  /غ مشخض کىیذ 1/5( .ومرٌ)
الف) استفادٓ ت٘ص اس حذ کَدّإ آلٖ ،هَجة اس ت٘ي رفتي خاک هٖ ضَد.
ب) هًََ اکس٘ذ کزتي ( )COدر ضاخع ک٘ف٘ت َّا هْن تَدُ ٍ تزرسٖ هٖ ضَد.
ج) ٍجَد ٍجَد رضتِ کَُ ّا اس ػَاهل هَثز ٍ تاث٘ز گذار در ه٘شاى آلَدگٖ ض٘و٘اٖٗ َّا هٖ تاضذ.
د) آلَدگٖ حزارتٖ ،اس ػَاهل آلَدگٖ ف٘شٗکٖ َّا هٖ تاضذ.
ُ) اثز گلخاًِ إ ،هَجة پذٗذٓ ٍارًٍگٖ َّا هٖ ضَد.
ٍ)  90درغذ فاضالب ّا ،اس هَاد سائذ تطک٘ل ضذُ است.
 -3دير کلمۀ درست خط تکشیذ 2( .ومرٌ)

الف) استفادٓ هجذد اس آب تا استفادُ اس (تػف٘ٔ آب -تاسچزخاًٖ آب) گٌَٗذ.
ب) (ضَر ضذى – اس٘ذٕ ضذى) اس ػَارؼ سٗادٕ کَدّإ هؼذًٖ ٍ ض٘و٘اٖٗ است.
ج) فزساٗص اس ػَاهل (آلَدُ کٌٌذُ – اس ت٘ي تزًذُ) خاک است.
د) (غزقاتٖ ضذى – اًجام فؼال٘ت ّإ غٌؼتٖ) هَجة ت٘اتاى ساٖٗ هٖ ضَد.
ُ) افشاٗص دٕ اکس٘ذ کزتي (َّ )CO2ا ،هَجة (پذٗذٓ ٍارًٍگٖ َّا – اس ت٘ي رفتي الٗٔ اٍسٍى) هٖ ضَد.
ٍ) آًچِ ها را احاعِ کزدُ ٍ تز ها تاث٘ز هٖ گذارد (سٗست کزُ – هح٘ظ سٗست) گٌَٗذ.
ى) سَخت ّإ فس٘لٖ ٗکٖ اس (هٌاتغ تاه٘ي اًزصٕ – فزساٗص خاک) ّستٌذ.
ی) سَختْإ فس٘لٖ هٖ تَاًٌذ (در اٗجاد اثز گلخاًِ إ – هَجة اس٘ذٕ ضذى خاک) ًقص داضتِ تاضٌذ.
 -4چْار هَرد اس راُ ّإ پ٘طگ٘زٕ اس هػزف تٖ رٍٗٔ آب را ت٘اى کٌ٘ذ.
 -5آلَدگٖ آب چ٘ست؟ (ػلل آى را ت٘اى کٌ٘ذ)

( 2ومرٌ)

( 1ومرٌ)
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چْار هَرد اس ػلل تزرسٖ ٍ هْن تَدى آب اس دٗذگاُ هح٘ظ سٗست چ٘ست؟ ( 2ومرٌ)
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اس ػَاهل آلَدگٖ خاک ،چْار هَرد را ًام تزدُ ٍ کَتاُ تَض٘ح دّ٘ذ 2( .ومرٌ)

 -8چْار هَرد اس کارتزد ٍ اّو٘ت خاک در سًذگٖ اًساى را ت٘اى کٌ٘ذ.
 -9چْار هَرد اس دالٗل اّو٘ت َّا اس ًظز هح٘ظ سٗست را تٌَٗس٘ذ؟

( 2ومرٌ)

( 2ومرٌ)

 -10چْار هَرد اس راّْإ پ٘طگ٘زٕ اس آلَدگٖ ض٘و٘اٖٗ َّا را ت٘اى کٌ٘ذ.

( 2ومرٌ)

 -11استفادُ ت٘ص اس حذ سَخت ّإ فس٘لٖ هٖ تَاًذ در کذاه٘ک اس گشٌِٗ ّإ سٗز ًقص داضتِ تاضذ؟
الف) آلَدگٖ حزارتٖ

ب) ّذر رفتي اًزصٕ

ج) آلَدگٖ ض٘و٘اٖٗ

 -12کذاه٘ک اس گشٌِٗ إ سٗز هٖ تَاًٌذ تِ ػٌَاى هٌثغ تاه٘ي اًزصٕ تاضٌذ؟
الف) آب

ب) تاد

ج) گشٌِٗ ّإ الف ٍ ب

د) ّز سِ گشٌِٗ
( 0/5ومرٌ)

د) ّ٘چکذام

( 0/5ومرٌ)

پاسخىامٍ امتحان اوسان ي محیط زیست
 -13جاَای خالی را تا کلمات مىاسة پر کىیذَ( .ر مًرد  0/25ومرٌ)

الف) تٍ مًجًدات زوذٌ و محیط زیست اطرافشان اکَس٘ستن گٌَٗذ.
ب) گاسّإ اغلٖ تطک٘ل دٌّذٓ َّا اکسیصن ٍ ویتريشن ٍ دی اکسیذ کرته هٖ تاضذ.
ج) گاز واشی از تاالب َا ي مرداب َا

آتشفشان َا

طًفان َای شذیذ

ياريوگی ًَا

سیل ي زلسلٍ

د) اّو٘ت هغالؼٔ آب در کطاٍرسٕ رعایت الگًی کشت ٍ اوتخاب تُتریه وًع آتیاری هٖ تاضذ.
ُ) پاک ٗا آلَدُ تَدى َّا را ،کیفیت ًَا گٌَٗذ.
 -14درستی یا وادرستی عثارات زیر را تا ص  /غ مشخض کىیذَ( .ر مًرد  0/25ومرٌ)

الف) استفادٓ ت٘ص اس حذ کَدّإ آلٖ ،هَجة اس ت٘ي رفتي خاک هٖ ضَد( .غ)
ب) هًََ اکس٘ذ کزتي ( )COدر ضاخع ک٘ف٘ت َّا هْن تَدُ ٍ تزرسٖ هٖ ضَد( .ص)
ج) ٍجَد رضتِ کَُ ّا اس ػَاهل هَثز ٍ تاث٘ز گذار در ه٘شاى آلَدگٖ ض٘و٘اٖٗ َّا هٖ تاضذ( .ص)
د) آلَدگٖ حزارتٖ ،اس ػَاهل آلَدگٖ ف٘شٗکٖ َّا هٖ تاضذ( .ص)
ُ) اثز گلخاًِ إ ،هَجة پذٗذٓ ٍارًٍگٖ َّا هٖ ضَد( .ص)
ٍ)  90درغذ فاضالب ّا ،اس هَاد سائذ تطک٘ل ضذُ است( .غ)
 -15دير کلمۀ درست خط تکشیذَ( .ر مًرد  0/25ومرٌ)

الف) استفادٓ هجذد اس آب تا استفادُ اس تاسچزخاًٖ آب گٌَٗذ.
ب) ضَر ضذى اس ػَارؼ سٗادٕ کَدّإ هؼذًٖ ٍ ض٘و٘اٖٗ است.
ج) فزساٗص اس ػَاهل اس ت٘ي تزًذُ خاک است.
د) اًجام فؼال٘ت ّإ غٌؼتٖ هَجة ت٘اتاى ساٖٗ هٖ ضَد.
ُ) افشاٗص دٕ اکس٘ذ کزتي (َّ )CO2ا ،هَجة پذٗذٓ ٍارًٍگٖ َّا هٖ ضَد.
ٍ) آًچِ ها را احاعِ کزدُ ٍ تز ها تاث٘ز هٖ گذارد هح٘ظ سٗست گٌَٗذ.
ى) سَخت ّإ فس٘لٖ ٗکٖ اس هٌاتغ تاه٘ي اًزصٕ ّستٌذ.
ی) سَختْإ فس٘لٖ هٖ تَاًٌذ در اٗجاد اثز گلخاًِ إ ًقص داضتِ تاضٌذ.
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چْار هَرد اس هَارد سٗز (َر مًرد  0/5ومرٌ)

 گذاضتي دستگاُ تػف٘ٔ آب در کارٍاش ّا ٍ استخز ّا استفادُ اس ض٘ز آالت اتَهات٘ک ٍ کن هػزف در دستطَٖٗ ّا ٍ حوام ّا گذاضتي جزٗؤ سٌگ٘ي تزإ افزاد پز هػزف استفادُ اس ضَُ٘ ّإ ًَٗي هػزف آب در کطاٍرسٕ ٍ داهذارٕ ّا فزٌّگ ساسٕ اس عزٗق اًَاع رساًِ ّا هاًٌذ رادَٗ ،تلَسَٗى ،رٍسًاهِ ،کتاب ّإ درسٖ هذارس ،ت٘ل تزدّاّ -17ز گًَِ ت غ٘٘ز ف٘شٗکٖ ،ض٘و٘اٖٗ ٍ ه٘کزٍتٖ (سٗستٖ) کِ هَجة تغ٘٘ز ک٘ف٘ت آب اس حذ استاًذارد آى ضَد را آلَدگٖ آب
گٌَٗذ 1( .ومرٌ)
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چْار هَرد اس هَارد سٗز (َر مًرد  0/5ومرٌ)

 آب سزچطؤ ح٘ات ٍ اساس سًذگٖ تز رٍٕ سه٘ي است – ػلت 90 :درغذ حجن سلَل آب است  +لشٍم آب تزإ اًجامٍاکٌص ّإ هتاتَل٘کٖ (سَخت ٍ ساسٕ) تذى
 ػذم جاٗگشٌٖٗ آب تا ّ٘چ هادٓ دٗگزٕ – تِ ػلت خَاظ ف٘شٗکٖ ،ض٘و٘اٖٗ ٍ حالل٘ت تاالٕ آب -پَضص تاالٕ سغح سه٘ي تا آب تِ هقذار  70درغذ – پس ارسش هغالؼِ ٍ تزرسٖ ٍ تحق٘ق دارد

 تؼذٗل اقل٘ن (آب ٍ َّإ) کزٓ سه٘ي تا اٗجاد آب ٍ َّإ گزم ٍ هزعَب تجإ سزد ٍ خطک هػارف خاًگٖ (هاًٌذ اًَاع ضستطَ ٍ پخت غذا) در ضْزّا ٍ رٍستاّا هػارف کطاٍرسٕ ٍ داهپزٍرٕ هػارف غٌؼتٖ (هثل استخزاج هؼذى ،فَالد ساسٕ ،ض٘طِ ساسٕ) -19چْار هَرد اس هَارد سٗز (َر مًرد  0/5ومرٌ)

 ٍرٍد ت٘ص اس حذ کَدّإ ض٘و٘اٖٗ (هؼذًٖ) تِ خاک ; هَجة ضَر ٗا قل٘اٖٗ ضذى خاک ٍ در ًْاٗت ػذم رضذگ٘اّٖ هٖ ضَد.
 ضٌَٗذُ ّا ; چَى سزٗغ ٍ آساى تَسظ گ٘اّاى جذب هٖ ضًَذ ،پس اس هػزف هٖ تَاًٌذ تز رٍٕ سالهت اًساى تاث٘زگذار تاضٌذ ٍ اختالالتٖ را اٗجاد کٌٌذ.
 فاضالب ّا ; تا ٍرٍد فلشات سٌگ٘ي تِ خاک ٍ جذب در گ٘اّاى ،هَجة تزٍس هسوَه٘ت ،اًَاع سزعاى ّا ٍ ً٘ش اًَاعت٘وارْٗإ داخلٖ در دستگاُ ّإ هختلف تذى گزدًذ .هثل دستگاُ گَارش ٗا گزدش خَى
 آفت کص ّا ; در غَرت هػزف ت٘ص اس حذ ،هٖ تَاًٌذ تزجإ هاًذُ ٗا تا تزک٘ثات خاک هخلَط ضذُ ٍ تزک٘ثاتض٘و٘اٖٗ جذٗذٕ را در خاک تِ ٍجَد آٍرًذ کِ تزإ گ٘اّاى هضز ٍ غ٘ز قاتل استفادُ هٖ تاضذ ٗا در غَرت جذب در
آًْا ،هَجة اٗجاد هسوَه٘ت ،سزعاى ٍ ت٘وارٕ در اًساى گزدد.
 پسواًذ ّا (ستالًِ /خالِ) ; خَد ستالِ ٗا ض٘زٓ آى ،اس عزٗق ػذم تجشِٗ پذٗزٕ ٍ رضذ ه٘کزٍب ،هٖ تَاًذ در خاک اٗجادآلَدگٖ کٌذ .هاًٌذ ستالِ ّإ ت٘وارستاًٖ ٗا ّستِ إ
 فزآٍردُ ّإ ًفتٖ ; تا ٍرٍد تزک٘ثات سٌگ٘ي تِ خاک هَجة ػذم رضذ گ٘اّٖ ٍ اس ت٘ي رفتي تخص سٗستٖ خاک(حطزات ٍ تاکتزٕ ّا) هٖ ضًَذکِ خَد هَجة اس ت٘ي رفتي حاغلخ٘شٕ خاک هٖ گزدد.
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چْار هَرد اس هَارد سٗز (َر مًرد  0/5ومرٌ)

 در کطاٍرسٕ ; جْت تَل٘ذ هَُ٘ جات ٍ سثشٕ جات در فؼال٘ت ّإ ػوزاًٖ (ساختواًٖ) ; تِْ٘ ٍ ساخت س٘واى ،کاضٖ ٍ سزاه٘ک ،خاک سٌگ در سٗست ضٌاسٖ ; تِ ػلت سًذگٖ حطزات ٍ تک سلَلٖ ّا در سه٘ي ضٌاسٖ ; تِ ػلت ٍجَد هؼادى هختلف ٍ +جَد فس٘ل ّا در ض٘وٖ ; تِ ػلت تَل٘ذ هَاد ض٘و٘اٖٗ آلٖ ٍ هؼذًٖ گًَاگَى -21چْار هَرد اس هَارد سٗز (َر مًرد  0/5ومرٌ)

 ً٘اس حتوٖ تزإ اداهٔ سًذگٖ ٍ ح٘ات ،در کل٘ٔ جاًذاراى تٌفس هَجَداى سًذُ ٍ اًجام ٍاکٌص ّإ هتاتَل٘کٖ ( سَخت ٍ ساس) در سلَل ّا اًجام ػول فتَسٌتش در گ٘اّاى ٍ تَل٘ذ اًزصٕ حفاظت الٗٔ اٍسٍى َّا کزُ اس سه٘ي در تزاتز اضؼٔ هاٍراء تٌفص خَرض٘ذ ٍ جلَگ٘زٕ اس آثار هخزب آىٗ -کٖ اس ػَاهل السم تزإ ٍاکٌص سَختي ٍ پ٘زٍ آى تَل٘ذ ًَر ٍ گزها ٍ اًزصٕ
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چْار هَرد اس هَارد سٗز (َر مًرد  0/5ومرٌ)

 استفادُ اس هَتَر س٘کلت (تزج٘حاً تزقٖ) ٗا دٍچزخِ جْت کاّص هػزف سَخت استفادُ اس خَدرٍّإ تزقٖ ٗا ّ٘ثزٗذٕ تِ جإ تٌشٌٖٗ ،جْت کاّص هػزف سَخت ّإ فس٘لٖ ػذم استفادُ اس ٍساٗل ًقلِ٘ فزسَدُ ٍ دٍد سا اغالح ک٘ف٘ت تٌشٗي ٗا هػزف سَخت ّإ هغلَب تز هاًٌذ گاس ٍ ّ٘ذرٍصى کِ آلَدگٖ کوتزٕ دارًذ استفادُ اس ٍساٗل حول ٍ ًقل ػوَهٖ (هتزٍ – تاکسٖ – اتَتَس) تِ جإ خَدرٍّإ ضخػٖ استفادُ اس ف٘لتزّإ تػفِ٘ کٌٌذُ در دٍدکص ّإ کارخاًجات غٌؼتٖ-23

د) ّز سِ گشٌِٗ ( 0/5ومرٌ)
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ج) گشٌِٗ ّإ الف ٍ ب

( 0/5ومرٌ)

