
 سمه تعالیاب

 ستان ایرانشهرهرشآموزش و پرورش  یاداره 

 شناسای علی اکبر یزدانهنرستان فنی و حرفه

 اولنوبت امتحانی: 1399-1400سال تحصیلی:
مهر مدرسه 

 20/10/1399تاریخ امتحان: دقیقه70دت امتحان :م صبح 10ساعت شروع: انسان و محیط زیست سواالت درس :

 زائیکریم دبیر:نام یازدهم :پایه هاتمام رشته رشته: نام و نام خانوادگی:
صفحه: 

 2از  1

 بارم سوال( 36 _صفحه  2متن سواالت) ردیف

 نمره( 5/0)هر مورد .زیر را مشخص کنید عبارات بودن غلطیا  صحیح الف

 باشد. یفوالد م یعدر مصرف آب، صنا یعصنا یناز پرمصرف تر یکی (1

 است.  یستیخاک، حذف ز یروش حذف آلودگ ینو کم خطرتر ینتر ینهکم هز (2

 شود.  یآن مشخص م یجاست و در کوتاه مدت نتا یجیهوا، بحران تدر یآلودگ (3

مطرح  یلیفس یهاسوخت یبرا یگزینیهستند که به عنوان جا یریناپذ یدتجد یسبز، منابع انرژ یهاسوخت (4

شده اند.
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یک مورد )کنید. چپ پر سمت عبارات ستون از استفادهبا  راخالی  جاهای ب

 است(اضافی
 .گرددیبر م ...........باد به کشور یروش استفاده از انرژ ینتریمیو قد یننخست( 5

 .شود یم ینتام طریق منبع................از یسلندکشور ا یکیالکتر یانرژ %26( بیش از 6

.بزرگ است یاربس.................. با استفاده از  یکیالکتر یانرژ یدتول یستیز یطمح یردپا( 7

 یما را کاهش م یستیز یطمح یردپا یکی،الکتر یانرژ یدتول یبرا ..............استفاده از ( 8

 .دهد

 ستون سمت چپ

 آلمان -

 های فسیلیسوخت -

 انرژی خورشیدی -

 انرژی زمین گرمایی -

 ایران -
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 .یدانتخاب کن داخل پرانتزعبارت مناسب را از  ج
ی و در زمره آب نامتعارف دسته بند یدآ یآب به شمار م یدبه عنوان منبع جد آب خاکستری( -سفید  ( امروزه )آب9

 گردد.می

 شود. یحاصل م یاست که از فضوالت کرم خاک یستیکود ز یککمپوست(  یورم -( )کمپوست 10

 شود. یها در انسان م یهکل یی( سبب باال رفتن فشارخون و نارسایکلن -عنصر )کادمیوم   (11

 دهد. یم یلرا در هوا تشک یدرصد فراوان یشترین( بیتروژنن -گاز )اکسیژن   (12

 می یابد.  (کاهش –فزایش )اافزایش قطر پره های توربین های بادی، میزان تولید انرژی الکتریکی با  (13

سوخت  –سوخت هسته ای )بیشتر کشورهای جهان برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از انرژی  (14

  استفاده می کنند.( فسیلی
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را انتخاب کنید.   صحیحگزینه  د
برای جلوگیری از بروز آلودگی و تخریب مناطق مسکونی در محدوده رودخانه ها باید.............  (15

الف) سدسازی کرد.                                               ب) برای منابع آبی حریم قائل شد   . 

ج) زهکشی اراضی اطراف انجام شود  .                  د) انواع حفاظ های عمودی احداث کرد. 

کدام گزینه محصول تراژن محسوب نمی شود؟  (16
 سویا                  ج) پنبه                    د) نیشکر الف) ذرت              ب)

 بزرگترین سایت پاکسازی خاک های آلوده به مواد نفتی در کدام استان احداث شد؟(17
الف) تهران               ب) چهارمحال و بختیاری                 ج) فارس                  د) کرمان  

کدام کشور در حال حاضر بزرگترین تولید کننده پانل خورشیدی است؟ ( 18
 آلمان              ب) ایران                ج) آمریکا                  د) چین الف)
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 2از  2
 
 
 

 

 

 بنویسید.   مناسب در جاهای خالی، کلمه ه

 بیشترین مصرف آب در ایران در بخش ....................... صورت می گیرد.  (19

 اضافه برداشت و برهم خوردن تعادل آب زیرزمینی سبب ایجاد پدیده ............................... می شود. ( 20

ر طبیعی به عنوان بوستان ملی و ذخیرگاه .................................، به دلیل برخوردار بودن از ارزش های بی نظی (21

 زیست کره یونسکو معرفی شده است. 

 .......................... به معنای دسترسی همه افراد به غذای کافی و مناسب است .  (22

 شود.  وجود......... ........................ در بزرگراه ها سبب تغییر اکوسیستم برای گیاهان و جانواران می( 23

 مهمترین شکل انرژی که زندگی روزمره ما به آن وابسته است، انرژی ........................ است. ( 24
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید: و
 ( آلودگی آب:25

 ( آلودگی هوا از نظر محیط زیست:26

 :های زیستی(های سبز)سوخت(سوخت27
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 :یدده کوتاهپاسخ  یربه سواالت ز ز
 کشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در کدام ناحیه آب و هوایی قرار گرفته است؟( 28
 آبی که در فرآیند تولید یک کاال مصرف می شود، چه نام دارد؟  ( 29

 رفع آلودگی خاک توسط گیاهان چه نامیده می شود؟( 30

 شود؟ورود کدام عنصر به ساختار گیاه سبب زرد شدن گیاهان (کلروز) می ( 31
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 :یدده کاملپاسخ  یربه سواالت ز ح
 (ذکر دو مورد)مهمترین علل سدسازی در کشور را بیان کنید؟ ( 32

 را بنویسید؟ مورد2 زیر زمینی هایمنابع آلودگی آب( از 33

 از دالیل اهمیت خاک اشاره کنید؟ دو موردبه ( 34

 ذکر کنید(مورد 2)مهمترین عوامل طبیعی آالینده هوا را ذکر کنید؟ ( 35

 بنویسید؟ (ردپای کربن)جهت کاهش ردپای محیط زیستی  دو راهکار( 36
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 ارمب پاسخ( 36 _صفحه 2)پاسخنامه ردیف
 9ص        نمره( 5/0)                                     درست( 1 الف

 26ص        نمره( 5/0)                                    درست ( 2

 37ص        نمره( 5/0)                                   نادرست (3

 63ص        نمره( 5/0)                                   نادرست( 4
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 59ص         نمره( 5/0)                                     ایران ( 5 ب

 61نمره(        ص  5/0)                   انرژی زمین گرمایی  (6

 57نمره(        ص  5/0)                    های فسیلی سوخت( 7

 62ص         نمره( 5/0)                      انرژی خورشیدی   (8
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 18نمره(       ص 25/0)                            آب خاکستری( 9 ج

 30نمره(       ص 25/0)                       ( ورمی کمپوست 10

 26نمره(       ص 25/0)                                 کادمیوم (11

 35نمره(       ص 25/0)                                 نیتروژن (12

 60نمره(       ص 25/0)                                 افزایش  (13

 49و48نمره(       ص 25/0)                   های فسیلیسوخت (14
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 19نمره(       ص 5/0)                              گزینه ب  (15 د

 16نمره(       ص 5/0)                              گزینه ج  (16

 63نمره(       ص 5/0)                               گزینه د (17

 41نمره(       ص 5/0)                               گزینه د (18
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 7نمره(       ص 5/0)                             کشاورزی  (19 ه

 16نمره(       ص 5/0)                     فرونشست زمین (20

 11نمره(       ص 5/0)                        دریاچه ارومیه (21

 28نمره(       ص 5/0)                         امنیت غذایی (22

 43نمره(       ص 5/0)                         آلودگی نوری (23

 49نمره(       ص 5/0)                     انرژی الکتریکی  (24

3 

که از حد  یآب شود به طور یستیو ز یمیاییش یزیکی،ف یطشرا ییرکه موجب تغ ییریآب: هر گونه تغ یآلودگ (25 و

 16نمره(   ص 1) استاندارد خارج شود.

خطر  در هوا، که سالمت و بهداشت جانداران را به یاضاف یب: وجود هر ترکیستز یطهوا از نظر مح یآلودگ (26

 36نمره(       ص 5/0اندازد.)

 یاهمانند شاخ و برگ گ یاهیگ یپسماندها یرهستند که از تخم یدار یژناکس یمیاییمواد ش سوخت سبز: (27

 63نمره(     ص 1آیند.)می های روغنی به دستنهو دا یاسو یشکر،ن
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 4نمره(         ص 5/0خشک و نیمه خشک     ) (28 ز

   10نمره(         ص5/0آب مجازی                 ) (29

   24نمره(         ص 5/0گیاه پاالیی                 ) (30

   24نمره(         ص 5/0نیکل                        ) (31
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دراز مدت  مصارف یآب برا یساز یرهذخ ین،مناسب آب در سطح زم یعتوز یالب،منابع آب، کنترل س یریتمد (32 ح

   14نمره(         ص 1،ایجاد ذخیره انرژی پاک و ....           )

نشت یدی،، باران اسزباله، چاه دفع فاضالب یرابهکارخانه ها، نشت ش ینشت فاضالب کارخانه ها، نشت مواد دفع (33

 17نمره(         ص 1...                      )و  یآب آلوه کشاورز

 یساختمان توسط انسان، منشا مصالح ییمواد غذا ید)کود اوره(، محل تول یمیاییجانداران، مواد ش یمحل زندگ (34

 23نمره(         ص 1و ...             ) یکو موزائ یکسرام یدآب، منشا تول یرهمحل ذخ ،

 38نمره(         ص 1...           )، آتشفشان، گاز متان تاالب ها و گردوغبار (35

 سبز، جستجو یسوخت ها یریبه کارگ ی،مصرف و سبک زندگ یاصالح الگوها ی،از منابع انرژ ینهاستفاده به (36

 58نمره(         ص 1)      ...    و یو مل یجهان یها یاستس یبتصو یر،پذ یدپاک و تجد یو مصرف انرژ یافتن یبرا

5 

 20 جمع نمرات


