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 نمره به حروف:

 بارم سؤاالت ردیف
 

 نمره( 5/0)هر سؤال  را انتخاب و عالمت بزنید. مناسبگزینه  1

 ؟نیستسازی آب ترین دالیل سدسازی و ذخیرهـ کدام گزینه جزو مهم1

 الف( فصلی بودن رودها                                ب( کنترل سیالب  ها   

 د( ایجاد ذخیره انرژی پاكج( تبخیر شدید سطوح آبی                         

وشوی میوه و ظروف و استحمام که آلودگی کمتری از فاضالب سرویس بهداشت دارد، ـ به فاضالب ناشی از شست2

 شود؟..............  گفته می

 الف( آب خاکستری             ب( آب سفید                 ج( آب سیاه                  د( آب مجازی

 شود؟عنصر موجود در خاك سبب کلروز )زرد شدن گیاهان( میـ کدام 3

 الف( سدیم                          ب( نیكل                        ج( پتاسیم                     د( کادمیوم

 کند؟ـ خطوط انتقال برق فشار قوی چه نوع آلودگی فیزیكی در هوا ایجاد می4

 ب( نوری                         ج( صوتی                       د( الكترومغناطیسی        الف( حرارتی               

 ها و تغییرات فصول حاصل کدام پدیده است؟خودی و طبیعی جنگلسوزی خودبهـ آتش5

 باران اسیدی زیستی            د(الف( گرمایش جهانی زمین          ب( وارونگی دما             ج( رد پای محیط

 نمره5/2

 به سؤاالت پاسخ کوتاه دهید. 2

 (5/0باشد؟ )ـ بیشترین مصرف آب در کشور ما در چه بخشی می1

 (5/0شود؟ )ـ دسترسی همه افراد به غذای کافی و مناسب چه نامیده می2

 (5/0شود؟ )های هوا محسوب میبندی آالیندهها جزو کدام دستهـ گاز متان تاالب3

 (5/0ترین منبع انرژی چیست؟ )ترین و مهمبزرگـ 4

 (5/0کند؟ )ـ کشور آلمان بخش قابل توجه از انرژی مورد نیاز خود را از کدام منبع فراهم می5

 نمره5/2

 نمره( 5/0صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. )هر سؤال  3

 بر کیفیت آب موجود آبخوان تاثیرنامطلوب دارد.اضافه برداشت آب های سفره زیر زمینی عالوه بر کمیت  ـ 1

 شود.ـ در کشاورزی ارگانیك، در شرایط خاص مقداری محدود کود شیمیایی استفاده می2

 ـ یكی از عوامل تشدیدکننده آلودگی هوا، پدیده وارونگی دما است. 3

 رسد.درجه سلسیوس می 14زمین به اکسید و آب در هوا نباشند، میانگین دمای کره دی های کربنـ اگر مولكول4

 خاك از منابع تجدید ناپذیر بشمار می آید. -5

 نمره5/2



 (2ادامه سواالت امتحان درس انسان و محیط زیست     )صفحه                                       

 نمره( 5/0جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. )هر سؤال  4

 بروز ................  و تخریب مناطق مسكونی الزم است برای منابع آبی فاصله یا حریم قائل شویم.ـ برای جلوگیری از 1

 ـ تصفیه آب آلوده و استفاده مجدد از فاضالب .....................................  نامیده شده است.2

 ......................  است.ترین و کم خطرترین روش رفع آلودگی خاك  ...............ـ کم هزینه3

ترین تولیدکننده پانل خورشیدی و موتورسیكلت و دوچرخه ـ کشور .....................................  در حال حاضر بزرگ4

 باشد.برقی می

.....................................  مطرح های سبز، منابع انرژی تجدیدپذیری هستند که به عنوان جایگزین برای ـ سوخت5

 اند.شده

 نمره5/2

 سؤاالت تشریحی 5

 نمره( 2ـ اصطالحات زیر را تعریف کنید. )1

 الف( فرونشست زمین

 ب( آلودگی آب

 پ( ورمی کمپوست

 زیستت( رد پای محیط

 نمره( 1ـ چرا کشاورزی در ایران عمدتا وابسته به آبیاری است؟  )2

 

 نمره( 1خاك را بنویسید؟ )ـ اهمیت 3

 نمره( 1ـ دو مزیت کشت گلخانه ای را بنویسید؟ )4

 نمره( 1ـ  دو مورد از راهكارهای منسجم و سریع کاهش آلودگی هوا را بنویسید؟ )5

 

 نمره( 1ـ اهمیت شاخص کیفیت هوا را بنویسید؟ )6

 نمره( 1ـ اثرات و پیامدهای نامطلوب آلودگی هوا را بنویسید؟ )7

 

 نمره( 1های سبز را شرح دهید؟ )معایب استفاده از سوختـ 8

 

 نمره( 1ـ پدیده گرمایش جهانی را توضیح دهید؟ )9

 

 نمره10

   

   

   

   

 20کل پاینده و پیروز باشید                                                                               






