
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:               

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جاّای خالی سا تا ولوات هٌاسة پش وٌیذ الف

 ........................................ اص سطح وشُ صهیي سا آب پَضاًذُ است.( 1

 تشای ضٌاسایی آلَدگی خان اص ............................................... استفادُ هی ضَد.( 2

 ........................................ سفغ آلَدگی خان تَسط گیاّاى است.( 3

 ................................ یىی اص هَاد است وِ تِ ػٌَاى سَخت دس خَدسٍّا استفادُ هی ضَد........( 4
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 دسستی یا ًادسستی ػثاسات صیش سا هطخع ًواییذ. ب

 استفادُ ی هجذد اص فاضالب سا تاصچشخاًی آب هی گَیٌذ.( 1

 رخیشُ ساصی آب اص طشیك لَلِ وطی اًجام هی ضَد ( 2

 ًفس وطیذى ٍ صًذگی اًساى تحت تأثیش ویفیت َّاست.( 3

 یىی اص ًیاصّای اساسی جْاى اهشٍصی سَخت ّای فسیلی است.( 4
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 پاسخ وَتاُ دّیذ: ج

 وٌذ؟ آضاهیذى، ًظافت تِ طَس هستمین هػشف هیآب تشای هػاسفی ًظیش تِ طَس هتَسط ّش فشد دس طَل سٍص، چِ همذاس ( 1

 ( ٍیظگی هْن آب تشای هػاسف آضاهیذًی چیست؟ 2

 سال صهاى الصم است؟  1000تا  100( تشای تطىیل چِ همذاس اص خان دس ضشایط هختلف آب ٍ َّایی اص 3

 تشیي هحػَالت تشاطى سا ًام تثشیذ. ( دٍ هَسد اص ضایغ4

 تاضذ؟  ّای تاهیي غزا تِ دلیل تاسًذگی ون ٍ ًاهٌظن ٍ ٍضؼیت تحشاًی هٌاتغ آب ٍ خان هی حل ( یىی اص سا5ُ

 ضَد؟  وٌٌذگاى ٍ تخشیة وٌٌذگاى خان تشخَسد لاًًَی هی ( وطَسی وِ دس آى تا آلَد6ُ

 ّای تستِ سا ًام تثشیذ. ّای َّایی هحیط ( دٍ هَسد اص آالیٌذ7ُ

 گشدد؟  شیي سٍش استفادُ اص اًشطی تاد، تِ اى تاصهیت ( وطَسی وِ لذیوی8

 ّا چیست؟  ّای تاهیي ًیشٍی الصم تشای چشخاًذى تَستیي ( یىی اص سا9ُ

 ( تِ اػتماد داًطوٌذاى افضایص هیاًگیي دهای وشُ صهیي ًاضی اص چیست؟ 10

 ( اهٌیت غزایی تِ چِ هؼٌاست؟ 11
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 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هایازدهن کلیه رشته هقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحد 

 1398 -99سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 انسان و محیط زیستنام درس: 

 محدثه هاضم زادگان نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 نمره 20جمع بارم : 
 

  تِ سَاالت صیش پاسخ واهل دّیذ. د

 تاساى اسیذی چگًَِ ایجاد هی ضَد ؟( 1 

 

 

 

1 

 ی الىتشٍهغٌاطیسی سا تؼشیف وٌیذ.آلَدگ ( 2 

 

 

 

1 

 دضت هوٌَػِ چیست ٍ تَضیح دّیذ؟ ( 3 

 

 

 

1 

 ایشاى اص ًظش هَلؼیت جغشافیایی دس چِ ًاحیِ ای لشاس گشفتِ ٍ ٍضؼیت پَضص گیاّی آى چیست ؟ ( 4 

 

 

 

1 

 ساُ حل سَئذ تشای تحشاى ٍ ووثَد آب چیست؟( 5 

 

 

 

1 

 ّای صیشصهیٌی سا تٌَیسیذ. آب سٍیِ اص پیاهذّای تشداضت تی ( 6 

 

 

 

1 

 ػوذتا ٍاتستِ تِ آتیاسی است؟ چشا وطاٍسصی دس ایشاى (7 

 

 

 

1 

 گی َّای هحیط تستِ سا تٌَیسیذ.دٍ هَسد اص هطىالت ًاضی اص آلَد ( 8 
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 ضَد؟ جْاًی سثة چِ اتفالاتی هیگشهایص  ( 9 
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 2از 2صفحه ی 

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ( استاًذاسدّای ویفیت خان2                                                % 71( 1 الف

 (  تیَاتاًَل4                                     (  گیاُ پاالیی3

 ( ؽ2                                        ( ظ1 ب

 ( ؽ4                                       ( ظ3

 (75/0) لیتش 200 (1 ج

 (75/0) داسد ویفیت اص تاالیی سطح تِ ًیاص (2

 (5/0) هتش ساًتی ّش (3

 (1) .ولضا. پٌثِ. رست. سَیا( 4

 (5/0) ای گلخاًِ وطت (5

 (5/0) طاپي (6

 (5/0). صداّا آفت. سشب. سادى. ًیتشٍطى اوسیذّای. ّا ضَیٌذُ تخاس اسگاًیه تشویثات. آلشطی ػَاهل (7

 (5/0). تاستاى ایشاى (8

 (5/0) فسیلی سَخت اص استفادُ (9

 (5/0). است اوسیذ دی وشتي گاص افضایص اص ًاضی (10

 (5/0) .هٌاسة ٍ وافی غزای تِ افشاد ّوِ دستشسی( 11

 ( ایي ًَع تاساى دس اثش ٍاوٌص گاصّایی هاًٌذ گَگشد تشی اوسیذ ٍ ًیتشٍطى دی اوسیذ تا آب تاساى ایجاد هی ضَد1 د

 دٌّذ. اهَاج الىتشٍهغٌاطیس یىی دیگش اص اًَاع آلَدگی ّایی است وِ ٍیظگی ّای فیضیىی هحیط صیست سا تغییش هی ( 2 

 
گاُ تْشُ تشداسی اص هٌاتغ آب تِ حذی صیاد هی ضَد وِ آتخَاى دس هؼشؼ خطش ًاتَدی لشاس هیی گییشد ٍ ٍصاست ًییشٍ     ( 3

 .ٍ تِ آى دضت هوٌَػِ هی گَیٌذحفش چاُ جذیذ دس آى دضت سا هوٌَع اػالم هی وٌذ 

 
دسغذ آى اص پَضص گییاّی تشخیَسداس    15دس ًاحیِ خطه ٍ ًیوِ خطه جْاى لشاس گشفتِ ٍ اص ول هساحت آى تٌْا  ( 4

 است

 
دسغذ آب هػیشف ضیذُ ٍ دٍتیاسُ تشگشداًیذى آب هػیشفی تیِ        90اتذاع دٍش هتفاٍت وِ اص لاتلیت تػفیِ تیص اص  ( 5

 .سشدٍش تشخَسداس است

 
ُ  ضیذى  خطه هؼٌای تِ ایي داضت، ًخَاّذ ٍجَد استخشاج تشای آتی وِ جایی تا صیشصهیٌی ّای آب سطح ( افت6  سیفش

 .آًْاست ّای چطوِ ٍ ّا لٌات ّا، چاُ سفتي تیي اص ٍ صیشصهیٌی آب

 
 فػیَل  دس ًییض  ّیا  تاسش ّویي ی ػوذُ تخص ایي تش ػالٍُ ًیست، وافی اًذاصُ تِ ها وطَس هٌاطك اص تسیاسی دس ( تاسش7

 است آتیاسی تِ ٍاتستِ ایشاى دس وطاٍسصی ػلي تْویي افتذ ًوی اتفاق وطاٍسصی ًیاص هَسد

 ػشٍلی -للثی ّای تیواسی. دیذ واّص. ییًاصا. آسن. سیِ (  سشطاى8 

 
 ٍ خیَد  تِ خَد سَصی آتص ّوچٌیي ضَد، تش وَتاُ صهستاى ٍ سسذ فشا طثیؼی صهاى اص صٍدتش ّا فػل تا ضَد هی (  سثة9

 ضًَذ هختل طثیؼی ّای چشخِ ٍ وشدُ پیذا افضایص ّا جٌگل طثیؼی

 امضاء:   زادگان محدثه هاضم نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه تهران منطقاداره ی آموزش و پرورش ضهر 

 سرای دانص واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت اول کلید

 نام درس: انساى و هحیط زیست یازدهن

 هحدثه هاشن زادگاىنام دبیر: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: .

 دقیقه 75هدت اهتحاى: 

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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