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  تاضم   خیاهثط اکطم )ل( : زض زیٌساضی آزهی ّویي تؽ کِ زض تِ جای آٍضزى ًواظ تؿیاض هطاقثت کٌس.                   ضزیف

1 

 ب کٌیس.گعیٌِ نحیح ضا اًترا

 الف ( کساهیک اظ هرلَط ّای ظیط ّوگي اؾت ؟

 ( گَگطز زض آب4( آب زض ًفت              3( قکط زض آب                2وک عؼام  زض ًفت            ( 1ً   

 ب (  گاظ حانل اظ ؾَذتي چَب زض یک فضای تؿتِ کسام اؾت ؟ 

 هتاى ( 4( کطتي هًََ اکؿیس       3               ( تراض آب    2 ( کطتي زی اکؿیس               1   

 ًَتطٍى ٍجَز زاضز ، چٌس الکتطٍى تِ زٍض ّؿتِ آى هی چطذٌس؟ 146خطٍتَى ٍ 92ج ( زضّط اتن اٍضاًیَم   

 الکتطٍى 92( 4الکتطٍى               73( 3الکتطٍى               146( 2الکتطٍى                     238( 1   

 جعء ٍیػگیْای حطکات اًؼکاؾی ًیؿت ؟ کساهیک

 ( تسٍى اضازُ ٍتفکط اًجام هی قَز.2( تؿیاضؾطیغ اًجام هی قَز .                                           1   

 ( تطای حفاظت اظ تسى ضخ هی زّس.4( هد زض کٌتطل آًْا زذالت زاضز.                                       3   

 

1 

2 

 ای ذالی ضا تا ٍاغُ ّای هٌاؾة خط کٌیس.جاّ

 الف ( گاظ ........................... هحلَل آب آّک ضا کسض هیکٌس.

 ب (  کاض هرچِ حفظ ............................... تسى اؾت. 

 ج  ( هطکع قٌَایی زض قؿوت .............................. قكط هد قطاض زاضز. 

 غسز زضٍى ضیع تِ زضٍى ................................ تطقح هی قًَس. ز ( َّضهَى ّا اظ  

1 

3 

 ل            ؽ                                                    نحیح یا غلظ تَزى ػثاضات ظیط ضا هكرم کٌیس.

 ًعزیکتط تاقس، ذانیت اؾیسی آى تیكتط اؾت. 14 خی اچ هازُ ای تِ ػسزالف ( ّطچِ 

 ب ( ّوِ شضُ ّای تكکیل زٌّسُ اتن ػالٍُ تط جطم ، تاض الکتطیکی ًیع زاضًس. 

 ج  ( ضًگ ظضز تِ عَض اذتهانی تَؾظ یکی اظ ؾلَلْای هرطٍعی زیسُ ًوی قَز. 

 ز ( غسُ تیطٍئیس تطای ؾاذتي َّضهَى ّای ذَز تِ یس ًیاظ زاضز.  

1 

4 

 طیک اظ ٍؾایل ظیط چِ کاضتطزی زاضًس؟ّ

               

  1       
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5 

 تاتَجِ تِ قکل کسام قوغ ظٍزتط ذاهَـ هی قَز ؟ چطا؟

 

1 

6 

                                                                                       ًوَزاض هقاتل ضاتفؿیط کٌیس .

 

1 
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 اظ ّوِ ؾٌگیي تط اؾت ؟ چطا؟یعٍتَج ّای کطتي کساهیک اظ ا
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8 

 جسٍل ظیط ضا کاهل کٌیس. 

 

25/1 

  N تؼساز ػسز جطهی ػسز اتوی pتؼساز  e تؼساز ًواز قیویایی ًام ػٌهط 

 9 ................ 8 ............ ...........      ..................   اکؿیػى

 

9 

 زضقکل ظیط ًام قؿوتْای تؼییي قسُ ضا تٌَیؿیس.

 

75/0 

11 

 زضهَضز گطُ حیات تِ ؾَال ّای ظیط خاؾد زّیس.

 الف ( زض کسام قؿوت اظ هغع قطاض زاضز؟ 

 ب ( زٍ ٍظیفِ آى ضا تٌَیؿیس. 
75/0 

 

11 

 چطا ذَضزى لثٌیات زضضغین غصایی ضٍظاًِ اّویت زاضز؟ 

 

 
75/0 

12 
  ًَع هفهل ّای ظیط ضا هكرم کٌیس.

 الف ( آضًج                                                        ب ( جوجوِ
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13 

 هفاّین ؾوت ضاؾت ضا تِ تَضیحات هطتثظ زض ؾوت چح ٍنل کٌیس.

 طهع تاػول اضازی هاّیچِ ضٍزُ                             ضًگ ق                            

 هاّیچِ  ضاى                              ضًگ قطهع ٍػول غیط اضازی                             

 هاّیچِ قلة                              ضًگ نَضتی ٍػول غیط اضازی                            

75/0 

14 

 ًام ّطیک اظ غسُ ّاضا زضقکل تٌَیؿیس.

 

75/0 

15 

 خسضظّطا هثتال تِ یک تیواضی اؾت ٍخعقک تطایف تعضیق اًؿَلیي تجَیع کطزُ اؾت.

 الف ( ًام تیواضی خسض ظّطا چیؿت ؟ 

 ب ( زٍاًسام ّسف تطای ایي َّضهَى تٌَیؿیس.  

75/0 

 

16 
 زٍهَضز اظ ضاّْای افعایف یَى کلؿین زضذَى تَؾظ َّضهَى غسُ خاضاتیطٍئیس ضاتٌَیؿیس.

5/0 

 ز تقؿین هیتَظ تِ هَاضز ظیط خاؾد زّیس.زضهَض 17

 چٌس ؾلَل زضایي تقؿین ایجاز هی قَز ؟الف ( 

 ب ( تؼساز کطٍهَظٍهْا زض ایي تقؿین چِ تغییطی هی کٌس؟ 

5/0 

 خاؾد کَتاُ زّیس . 18

 الف ( زض ایجاز تاکتطی تَلیس کٌٌسُ اًؿَلیي غى هَضز ًظط اظ کجا اؾترطاج هی قَز ؟ 

 ِ فطًگی هقاٍم تِ ؾطها غى هَضز ًظط اظ کجا اؾترطاج هی قَز ؟ب ( زض ایجاز گَج  

5/0 

  تیواضی ؾطعاى چگًَِ تَجَز هی آیس؟ 21
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 "هَفق ٍخیطٍظ تاقیس"                                                     
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