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تؼذاد غفحِ2 :

نام و نام خانوادگی:

والع:

تؼذاد سؤال22 :

ًبم پذس:

ًبم دثیش:

تبسیخ اهتحبى:

ًَثت :دٍم

هْشِ دثیشستبى
ًوشُ:
اهضبء:

ّش چیضی وِ ثِ اًسبى ضشس هیسسبًذ ،استفبدُ اص آى حرام است.

سدیف
1

اص هؼبیت ٍ هضایبی سذسبصیّ ،ش وذام یه هَسد ثٌَیسیذ.

2

اغغالحبت صیش سا تؼشیف وٌیذ.

ثبسم
0/5
1

الف) ثبصچشخبًی آة:
ة) اهٌیت غزایی:
3

اص ػَاهلی وِ ثبػج اص دست سفتي خبن خَة هیضَد 3 ،هَسد سا فمظ ًبم ثجشیذ.

4

ثِ هَاسد صیش پبسخ وَتبُ دّیذ.

0/75
1

الف) ثیطتشیي هیضاى هػشف آة دس ایشاى دس چِ ثخطی است؟
ة) ثیطتشیي تشویت گبص تطىیل دٌّذُ َّا چیست؟
ج) هْنتشیي ضىل اًشطی وِ صًذگی اهشٍصی هب ثِ آى ٍاثستِ است ،چیست؟
د) هَاد ضیویبیی اوسیظىداسی وِ اص تخویش پسوبًذّبی گیبّی ٍ ّوچٌیي داًِّبی سٍغٌی ثِ دست هیآیذ ،چیست؟
5

ثشای وبّص تأحیشات اهَاج الىتشٍهغٌبعیسی چِ اغَلی سا سػبیت هیوٌیذ؟ (دٍ هَسد)

6

اص آحبس گشهبیص جْبًی  3هَسد سا ثٌَیسیذ.

7

گضیٌِ غحیح سا اص داخل پشاًتض اًتخبة وٌیذ.
الف) استفبدُ ثیسٍیِ هٌبثغ ٍ ثشجبی گزاضتي اًجَّی اص صثبلِ دس هحیظ صیست ،پیبهذ چیست؟
 -4هَسد )3 ٍ 2
 -3فشٌّگ هػشف گشایی
 -2سلغِ فشٌّگ سشهبیِداسی
( -1اًمالة غٌؼتی
ة) ثْتشیي ساُحل دس هسئلِ صثبلِ ٍ هذیشیت پسوبًذ چیست؟ (ثبصوبّی – ثبصهػشف – ثبصیبفت – تَلیذ اًشطی اص صثبلِ)
ج) وذاهیه اص اّویت ثبصیبفت ًیست؟ (حفبظت اص هٌبثغ – افضایص آالیٌذگی – غشفِجَیی دس هػشف – جلَگیشی اص پشاوٌذگی هَاد)
د) وذاهیه ثیطتشیي دسغذ پسوبًذ خبًگی سا تطىیل هیدّذ؟ (پسوبًذ غزا – پالستیه – چشم ٍ پبسچِ – وبغز ٍ همَا)
ُ) وذاهیه اص ایي جبًَساى ثَهی ایشاى ًیست؟ (النپطت پَصُ ػمبثی – خشع سیبُ – ساوَى – افؼی دهبًٍذی)
ٍ) هْنتشیي دلیل اص ثیي سفتي تٌَع صیست دس جْبى چیست؟
(ثشداضت ثیسٍیِ ٍ استفبدُ ًبپبیذاس -تخشیت صیستگبُ – آلَدگی هحیظ صیست – گًَِّبی ثیگبًِ هْبجن)
ص) وذاهیه اص ایي هٌبعك ،اص ًمبط داؽ تٌَع صیستی ایشاى است؟ (جٌگل حشا – ثبتالق گبٍخًَی – دسیبچِ اسٍهیِ – جٌگل اسسجبساى)
ح) وذام گضیٌِ اص ًظش خغش اًمشاؼ ثب ثمیِ هتفبٍت است؟ (گیبُ هْشخَش – گیبُ سٌجل آثی – َّثشُ – توسبح پَصُ وَتبُ)
ط)  ،............یىی اص اّذاف اغلی دس تشغیت هسلویي ثِ گشدضگشی ثَدُ است( .وبسٍاىسشاّب – سیضدُثِدس – حج – سفشًبهًَِیسی)
ی) دٍهیي هیشاث عجیؼی ایشاى وجبست؟ (چطوِّبی ثبداة سَست – وَُ دهبًٍذ – تبالة وبًی ثشاصاى – هٌغمِی سٍدثبسن)
ن) لذیویتشیي ٍ هبدس وبسٍاىسشاّبی ایشاى چِ ًبم داسد؟ (هطیش یضد – للؼِ گٌج – فٌذللَ – دیش گچیي لن)
ل)اساضی داسای اسصش استشاتظیه حفبظت چِ ًبم داسد؟(پبسنّبی هلی– آحبس عجیؼی هلی– هٌغمِ حفبظت ضذُ – پٌبّگبُ حیبت ٍحص)

8

اگش صثبلِّب ثِ عَس ثْذاضتی دفي ًطًَذ ،چِ هطىالتی هوىي است ایجبد ضَد؟ ( 3هَسد)

1
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9

جوالت صیش سا ثب ولوبت هٌبست وبهل وٌیذ.
الف) اهشٍصُ ثب احذاث ًیشٍگبُّبی صثبلِسَص ،اًشطی  ................................. ٍ ...........................اص سَصاًذى صثبلِ ثِ دست هیآٍسًذ.
ة) صثبلِّبی خبًگی ٍ ضْشی سا ثِ دٍ گشٍُ  ............................. ٍ ........................تمسین هیوٌٌذ.
ج) ًَ .....................................ػی وَد آلی ٍ عجیؼی است وِ دس احش فشایٌذّبی صیستی حبغل هیضَد.
د) دس وطَس هب ،دس ّش ضْش سبصهبى هذیشیت پسوبًذ وِ ٍاثستِ ثِ  ....................................است ،اهَس هشثَط ثِ پسوبًذ سا ثش ػْذُ داسد.

1/5

10

وذام گشٍُ اص صثبلِّب ثِ دلیل ػَالت خغشًبن آى ،ثبیذ ثِ سٍش خبظ سّب یب دفي ضًَذ؟

0/5

11

ثشای جلَگیشی اص اًفجبس گَسستبى صثبلِ ،چِ الذاهبتی ثبیذ اًجبم ضَد؟

0/5

12

چشا صثبلِّب سا ثبصیبفت هیوٌین؟ ( 3هَسد)

0/75

13

گًَِ ثَمصاد سا تؼشیف وٌیذ.
اص گًَِّبی ثَمصاد ایشاى دٍ هَسد سا ًبم ثجشیذ.

1

14

ػَاهل تْذیذوٌٌذُ تٌَع صیستی سا فمظ ًبم ثجشیذ 4( .هَسد)

1

15

دسستی یب ًبدسستی ػجبسات صیش سا هطخع وٌیذ.
الف) ٍسٍد آالیٌذُّبی غٌؼتی ثِ آةّب هَجت ثشٍص ًبٌّجبسی ّبی هبدسصادی دس گًَِّبی سبوي آة ًویضَد.
ة) سفتبس هٌبست هشدم هحلی دس حفظ توسبح پَصُ وَتبُ ایشاى ًمص هْوی داضتِ است.
ج) هْنتشیي گبم ثشای پیطگیشی اص الذامّبی ًبدسست دس استجبط ثب هحیظ صیست ،ضٌبخت تٌَع صیستی است.
د) تجذیل هحیظّبی عجیؼی ثِ صهیيّبی وطبٍسصی ،هَجت افضایص تٌَع صیستی هیضَد.

1

16

چگًَِ سٌجبةّب دس گستشش جٌگلّبی ثلَط ًمص داسًذ؟

0/5

17

دس هجحج اّویت ٍ اسصش تٌَع صیستی ،اًسبى اص زالو چِ استفبدُای هیوٌذ؟

0/5

18

دٍ ٍیظگی ثَم گشدضگشی سا ثٌَیسیذ.

19

اغلیتشیي پیبهذ گشدضگشی ثش هحیظ صیست چیست؟

0/5

20

جوالت صیش سا ثب ولوبت هٌبست وبهل وٌیذ.
الف) هسئَلیتپزیشی ٌّگبم گشدضگشی ًطبًِی سغح  ............................ ٍ ..........................یه جبهؼِ است.
ة) گشدضگشی ًمص هؤحشی دس ضىَفبیی  ٍ ............................ ،.........................سیبسی وطَسّبی هیضثبى داسد.
ج) جٌگلّبی حشا اص جبرثِّبی گشدضگشی استبى  ..............................است.
د) ضْشستبى  .......................دس جٌَة ایشاى ،ثِ ٍاسغِ ٍجَد سبصُّبی آثی  -تبسیخی ثِ یىی اص اّذاف گشدضگشی ایشاى تجذیل ضذُ است.

1/5

21

اص ػَاهل اغلی هؤحش دس گشدضگشی ایشاى دٍ هَسد سا ثٌَیسیذ.

0/5

22

ًبم ضْش هحل تَلذ خَد سا ثٌَیسیذ.
اص جبرثِّبی گشدضگشی هحل تَلذ خَدتبى  2هَسد سا ثٌَیسیذ.

0/5

1

هَفك ثبضیذ.

