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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      انسان و محیط زیستسواالت امتحانی درس:

  02/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  یقهدق70مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  11تعدادسوال:  کالس:  ادیبیانطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  انسان ومحیط زیست سواالت  سوال

1  

  گزینه صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
  صنایع)-کشاورزي- بیشترین میزان مصرف آب در ایران در چه بخشی است؟(مصارف خانگی- الف
  استفاده بهینه از آب)- استفاده مجددازفاضالب-(چرخه آببازچرخانی اب یعنی- ب
  قرمز)- نارنجی-کیفیت هواي ناسالم با کدام رنگ مشخص میشود؟(زرد- پ
  بیماري انسان)- ایمنی غذایی-کود شیمیایی موجب.......................نمی شود.(آسیب به محیط- ت
  %)9/20نیتروزن-%78اکسیژن- %78ژنیتروترکیب گاز تشکیل دهنده هوا چیست؟چند درصد(نبیشترین -چ
  لودگی خاك)شناسایی آ- ع الودگی خاك توسط گیاهرف-لودگی خاك توسط گیاهگیاه پاالیی یعنی:(پیشگیري از آ-ح

5/1  

2  

  مفاهیم زیر را تعریف کنید.
  فرونشست- الف

  
  ورمی کمپوست- ب
  

  آلودگی هوا از نظرمحیط زیست- پ

5/1  

3  

  به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

  الف)بیشترین منبع آب شیرین سطحی در جهان چیست؟

  ب)کدام استان ایران کمترین بارندگی را دارد؟

  چیست؟ پ)مقدار ابی که در تولید یک کاال استفاده میشود

  ت)چند درصد از مصرف اب کشور مربوط به بخش شهري است؟

2  

4  

  .بنویسیدرا ن هر کدام دو مورد الف)از مزایاي سد سازي و مشکالت آ
  
  

  .بنویسید را ب در بخش کشاورزيف آنه سازي مصریب)دو مورد اصلی در به
  
  

2  

5  

  .در مورد باران اسیدي به سئواالت زیر پاسخ دهید
  .ن را بنویسیدالف)مواد مضر موجود در آ

  الینده ها را بنویسید.ب)عامل اصلی این آ
  )مورد2ات باران اسیدي را بنویسید(پ)مضر

  
  

5/1  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      انسان ومحیط زیستسواالت امتحانی درس:

  10/1397تاریخ امتحان:     /
  مهر مدرسه:

  مدت امتحان:  تعدادصفحه:  تعدادسوال:  کالس:  ادیبیانطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ت شروع:ساع

  
  صبح اول نوبت

  بارم  پاسخنامه  سوال

1  
قرمز           -استفاده مجدد از فاضالب           پ-کشاورزی            ب-الف

 ایمنی غذا-ت
 رفع آلودگی خاک توسط گیاه-%           ح٧٨نیتروژن-ج
 

5/1  

2  
آب از فضاي خالی میان دانه هاي خاك از اعماق زمین،بدلیل وزن ستون خاك باالي  ن پدیده پس از خروجدر ای-الف

  .ان به تدریج نشست زمین اتفاق میافتد
  یک کودزیستی است که از فضوالت کرم خاکیحاصل میشود.- ب
 .اندازد وجود هر گونه ترکیب اضافی در هوا، که سالمت وبهداشت جانداران را به خطر- پ

5/0  

5/0  
5/0  

  1  درصد 6 -آب مجازي                   ت-یزد                     پ-یخچال ها         ب- الف  3

4  

  الف)مزایا: مدیریت منابع آب،کنترل سیالب ها، توزیع مناسب آب، ذخیره سازي
  ، مکان یابی نادرستبخیر ازسطح آبی سدتمشکالت:کم توجهی به مسائل پایین دست رود، 

  
  ب) رعایت الگوي کشت، متناسب با وضعیت آب وهوایی وظرفیت آبی هر منطقه

  دبهرهگیري از فناوري هایی که به افزایش بهره وري آب در مزرعه یا باغ می انجام
 

2  

  
  
1  

5  

  الف)اکسید هاي نیتروژن وگوگرد
  ب)مصرف سوخت هاي فسیلی در صنایع،حمل  ونقل و کارخانه هاي مختلف

ندن به انسان هاوسایر جانداران ونماي ساختمان ها و رنگ خودروها ،کاهش حاصلخیزي خاك پ)باعث آسیب رسا
 کشاورزي ،تغییرات آب و هوا،گرمایش جهانی

5/0  

5/0  

5/0  

6  

الف)فرسایش،آلودگی،غرقابی شدن،بیابانزایی،شور شدن،تغییر کاربري ،چراي بی رویه ،آتش سوزي ، فعالیتهاي 
  صنعتی  

)فاضالب صنایع رنگسازي،پالستیک سازي،باتري سازي،عکاسی،کارخانه ذوب فلزات،کودهاي فسفر دار وسوخت ب
  هاي فسیلی

  پ)افزایش تولید محصوالت زراعی،عدم نیاز به آفت کش وعلف کش،جلوگیري از آلودگی خاك به دلیل مصرف سموم 
  افزایش تنوع ژنتیک در گیاهان

  

1  

  
5/0    
  
5/0  

  5/1  ریز گردها-صنایع -اصالح کیفیت بنزین       ث- نوري        ت-وارونگی دما        پ-ب            تدریجی - الف  7

8  
نابودي آفات وبیمار ي ها با روش زیستی،کاهش مصرف سموم،افزایش کیفیت محصول،حفظ محیط ف)ال

  زیست،افزایش صادرات
  ده هاي نفتی فراور-آفت کش ها-پسماند–فاضالب - شوینده ها-ب)کود شیمیایی

  

1  

1  
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رعایت فاصله بین - خاموش کردن تلفن همراه در شب وهنگام خوابیدن- پ)عدم استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه
استفاده نکردن بچه هاي زیر شش -رعایت حریم ساخت وساز با خطوط برق فشار قوي-وسایل برقی ومحل استراحت

  سال از وسایل الکترونیکی
  

1  

  2  ب)کربن دي اکسید      پ)برزیل         ت)سلول خورشیدي    الف)کهک          9

10  
امروزه راه  تامین نیروي الزم براي چر خاندن توربین استفاده از سوخت فسیلی است که باگرماي حاصل از آن آب 

  بخار میشود توربین را می چر خاند(انرژي هاي باد وبرق ابی میتواند جایگزین ان شود)
  

1  

11  

  وزمستان کوتاه تر میشود ها زودتر از زمان طبیعی فرا می رسد الف)فصل
  آتش سوزي خود به خود جنگل ها افزایش میابد 

  بارندگی ها وخشک سالی هاي نا منظم افزایش یافته است
  یخ هاي قطبی آب شده وسطح آبهاي آزاد باال میاید

  پس از باز شدن شکوفه ها برف باریده سبب یخ زدن انها می شود
  

جستجو براي یافتن - اصالح الگوي مصرف وسبک زندگی- استفاده بهینه از منابع انرژي-به کارگیري سوخت سبزب)
  تصویب سیاست جهانی ملی وپیروي از آنها-ومصرف انرژي هاي پاك

1  

  

  

  

1  

    ))موّفق باشید.((  


