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 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 1

 درصد از سطح کره ی زمین از آب پوشیده شده است. 11حدود -الف

 یکسان نیست.توزیع آب شیرین موجود در قاره ها -ب

 خاک از منابع تجدید پذیر به شمار می رود.-پ

 هیدروکربن های نفتی می شود.ترشحات ریشه ی گیاه باعث افزایش جامعه ی میکروبی و کاهش تجزیه ی در حذف زیستی آلودگی،-ت

  پدیده ی وارونگی دما از عوامل تشدید آلودگی هواست.-ث

 محیط های باز،امواج صوتی بدون برخورد به مانع،منعکس و تشدید می شوند. در -ج

 

 

 

1.1 

 کلمه ی صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید. 2

 توده های یخی یخچال ها ( شامل می شود.-درصد آب شیرین زمین را )آب های زیرزمینی 96در حدود -الف

 بیابانی ( جهان قرار گرفته است. بیابانی و نیمه-کوهستانیایران از نظر جغرافیایی در بخش ) جنگلی و -ب

 

1 

 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید. 3

 به قسمتی از زمین های اطراف رودخانه ها،تاالب ها و برکه ها ...................... می گویند.-الف

 یکی از راه حل ها برای کشاورزی،در شرایط کم آبی و بحران منابع آب و خاک،روش ...................... است.-ب

 مهم ترین شکل انرژی،انرژی ...................... است.-پ

 وف است.در طی دو سده ی اخیر،میانگین دمای کره ی زمین افزایش یافته،این پدیده به ...................... معر-ت

 از تخمیر نیشکر،...................... به دست می آورند که می تواند جایگزین مناسبی برای ...................... باشد.-ث

 

 

 

3 

 در هر مورد گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 4

 است؟ نادرستکدام عبارت در مورد محصوالت تراژن -1

 سویا،ذرت و پنبه از شایع ترین محصوالت تراژن می باشند.-ب                                سبب افزایش تنوع ژنتیکی می شود.-الف

 برای تولید این محصوالت به آفت کش ها نیاز نیست.-د       محصوالت تراژن خطری برای تنوع زیستی محسوب نمی شود.-ج

 ؟نمی باشدی هوا کدام یک از موارد زیر از راهکارهای منسجم و سریع در کاهش آلودگ-2

 استفاده از موتور به جای خودرو-ب                                     بهبود کیفیت خودروها-الف

 گسترش سیستم نقلیه ی عمومی-د                                            اصالح کیفیت بنزین-ج

 

 

 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 1

 سوخت های سبز-کمپوست                 ث-ایمنی غذایی           ت-آلودگی آب                   پ-ب          آب مجازی         -الف

2.1 

 به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید. 9

 نمونه بنویسید ( 2از آب حاصل از بازچرخانی آب چه استفاده هایی می کنند؟) -الف

 ند؟به چه آبی در خانه،آب خاکستری می گوی-ب

 ک را نام ببرید.ادو مورد از آلوده کننده های خ-پ

 در صورتی که مقدار آالینده ها بیش از حد استاندارد باشد،نخستین اقدام چیست؟-ت

 نام دو گاز عمده ی تشکیل دهنده ی هوا را بنویسید.-ج

 دو مورد از پیامدهای آلودگی هوا را بنویسید.-چ

 دارد؟ بزرگترین نیروگاه بادی کشور چه نام-ح

 چه رابطه ای بین قطر پره های توربین های بادی و آلودگی صوتی ناشی از آن وجود دارد؟-خ

3.1 

 "ادامه ی سواالت در صفحه دوم  " 



  با توجه به شکل پاسخ دهید: 1

 شکل نمایانگر چیست؟-الف

 ( چه چیزی قرار می گیرد؟2( و)1در جاهای خالی )-ب

5.11 

 کدام نمودار زیر تغییر فشار کربن دی اکسید را در دو دهه ی اخیر نشان می دهد؟-الف 8

 
 وجود مولکول های کربن دی اکسید و آب در هوا کره چیست؟پیامد عدم -ب

 

 

 

 

 

1.21 

جدول زیر را  6

 کامل کنید.

 

 

 

1 

 با توجه به نمودار ها به سواالت پاسخ دهید: 15

 چه رابطه ای میان فشار گاز کربن دی اکسید و آب اقیانوس ها وجود دارد؟-الف

میزان اسیدی بودن آب دریا چه تغییری می کند؟-ب

 

 

 

 

 

 

1 

 1 دو مورد از جنبه های مثبت و دو مورد از جنبه های منفی مصرف سوخت های فسیلی را بنویسید. 11

 1 ویژگی های کشاورزی ارگانیک را بنویسید. 12

 5.11 مورد( 3آلودگی هوای هر منطقه تحت تأثیر چه عواملی است؟) 13

 5.11 چیست؟ "فرونشست زمین  "علت پدیده ی  14

 25 باشیدموفق و مؤید  
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