


  
 صفحه1

 
  

 
 

 

 11سئواالت :تعداد  1:تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 11/79...../ تاریخ برگزاری:
     وقت پاسخگویی:

 دقیقه91

 تمامی رشته ها رشته :

 یازدهم :پایه

 :نام درس

 انسان و محیط زیست

 
 ردیف  بارم
 درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 2

 الف( لزوما روش های نوین آبیاری، مانند آبیاری های تحت فشار برای همه مناطق کشور مناسب نیست.
 ب( امنیت غذایی به مفهوم حفظ و نگهداری غذا از هر نوع آلودگی است.

 هواست.از اثرات یا پیامدهای آلودگی ج( باران اسیدی 
 د( رد پای محیط زیستی تولید انرژی الکتریکی با استفاده از منابع تجدیدپذیر بسیار بزرگ است. 

1 

 .نیستاز نظر افراد جامعه کدامیک آلودگی هوا  2-1 1
 الف( کاهش دید        ب( به خطر افتادن سالمت جانداران          ج( اختالل در تنفس              د( تحریک چشم

 کدامیک از مشکالت ناشی از آلودگی هوا در محیط بسته است.  2-2
 الف( نارسایی کلیه        ب( اختالل در سیستم ایمنی                 ج( انواع حساسیت ها              د( نازایی 

2 

 3 در بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی رعایت چه نکاتی الزم است؟ 1

 4 از پیامدهای آن را بنویسید. یکیرا تعریف کرده و  نیزم فرونشستپدیده  1

 5 را بنویسید.در دنیای امروز برای مقابله با بحران و کمبود منابع آب ارائه شده یکی از راهکارهایی که  .5

 6 حریم آب چیست؟ توسط چه کسانی تعیین می شود و چرا باید حریم منابع آبی رعایت شود؟ 1.5

 7 ز دست رفتن خاک خوب را نام ببرید.عوامل اچهار مورد از  1

 8 زیست پاالیی چیست؟  1

 9 دو مورد از مزایای کشت گلخانه ای را بنویسید. 1

 11 کادمیوم چگونه وارد خاک می شود و چه تاثیراتی بر سالمتی انسان دارد. 1

 11 راهکارهای منسجم و سریع در کاهش آلودگی هوا را بنویسید.مورد از  دو 1

 12 به چه منظوری از شاخص کیفیت هوا استفاده می شود؟ 1

 13 وضعیت کیفیت هوا در هر یک را بنویسید.  رنگ زرد، و قرمز هر یک کدام طبقه کیفیت هوا را نشان می دهند. 1

 14 کرد را بنویسید.رعایت باید برای کاهش تاثیرات امواج الکترومغناطیسی از نکاتی که  مورد دو 1

 15 بنویسید.)رد پای کربن(  دو راهکار به منظور کاهش ردپای زیستی منظور از رد پای زیستی چیست؟ 1

 16 چیست؟ مثال بزنید.سبز  سوخت 1

 17 مزایا و معایب استفاده از سوخت های سبز را بنویسید. 2

زمین را ایش زمین را ناشی از افزایش کدام گاز می دانند؟ سه مورد از پیامدهای نامطلوب ناشی از گرم گرمایشدانشمندان  1
 بنویسید.
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