
 بنام خدا 

 1399آزمون نوبت اول درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم تجربی دبیرستان دانشمند دیماه 

دقیقه 90مدت:           99/  10/  2نام و نام خانوادگی:                             تاریخ برگزاری: 

بارم سواالت ردیف 

کنید. صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص  1

 شود.می نیفرونشست زمموجب ایجاد پدیده  ،ینیرزمیز ی اضافه برداشت و برهم خوردن تعادل آبهاالف( 

شود.   یم  نیتأم  نیزم  ارهیانسان و س  اه،یسالمت خاک، گ  شیمیایی  یبا استفاده از کودها  ک یارگان  یدر کشاورزب(  

 باشد. می تنفس کردن موجودات زنده ل یهوا فقط به دل تیاهمج( 

 کنند. ی استفاده م ی لیفس یبه طور عمده از سوختها یک یالکتر ی انرژ نیو تأم دیتول ی در سراسر جهان براد( 

1

از چه  نیریآب شدهد؛ مشخص کنید را نشان می در جهان یآب سطح عیتوزبا توجه به شکل زیر که  2

شود؟ یم  نیتأم ییهابخش

1

جمالت زیر را با استفاده از کلمه مناسب کامل کنید.  3

 . شودیم دهیاز موجودات زنده ..................... نام یبرخ له یخاک بوس یحذف آلودگالف( 

 شود. ، ..................... نامیده میو مناسب  یکاف ی افراد به غذا ۀهم یدسترسب( 

کنند ی م جادیدر اطراف خود ا یتریقو اریبس یسیمغناط  دانیم دارند، یچیپ م یکه س منزل ل یوسا  آن دسته ازج( ( 

 شوند. یم ........................ یها یآلودگ جادیکه باعث ا

 شود. ..................... نامیده می شودیحاصل م یستیز یندهایکه در اثر فرا یعیو طب یکود آل ینوعد( 

1

ادامه سوال را از نظر مصرف آب، از کم مصرف به پر مصرف مرتب کنید. فعالیتهای نام برده شده در  4

(عیصنا؛ یسنت یاریآب؛ یبندر ۀاسکل؛ یمصارف خانگ )

1

 جمالت زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. 5

نظافت   دن،یآشام ر ینظ یمصارف یآب برا تریل ( 300 – 200)از   شیبه طور متوسط، هر فرد در طول روز، بالف( 

 کند. یمصرف م ممستقی طور  به … و 

 اند. نامناسب         شده  ش،یو فرسا  یجهان با آلودگ خاکهای  از(   چهارم –)سوم  کیتاکنون ب( 

 گردد. یهوا محسوب م یآلودگ د،ید زان می کاهش( کشاورز –)خلبان  کی یبرا( ج

( کاهش –)افزایش ما را  یستیز   طیمح یردپا یک یالکتر ی انرژ دیتول یبرا  یدیخورش  یاستفاده از انرژد( 

 دهد. یم

1



 ای زیر گزینه درست را مشخص کنید.در سوال چهار گزینه 6

 .میآور یچند ............. دوام م  یاما بدون آب، تنها برا  م،یتا چند ..........  بدون غذا زنده بمان میتوان یما مالف( 

 روز  – هفته( 4          هفته – ساعت ( 3        هفته – روز( 2         ساعت  –( هفته 1

 ................. خاک هستند به جز ........... یجزو آلوده کننده ها ریتمام موارد زب( 

 (فاضالب – واناتحی فضوالت – ییایمکودشی – هاندهی)شو

 ( فاضالب    4            هاندهی( شو3         واناتی( فضوالت ح2        ییایمی( کودش1

 دانست.  یتیکوسیمکز یهوا  یدر مهار آلودگ کیدولت مکز است یس نیمهمتر توانی........ را م........ ........ ج(

 یستیز یها( استفاده از سوخت 2                  ی( توسعه شبکه حمل و نقل عموم1

 ( گسترش استفاده از دوچرخه 4                                 نیبنز تیفی( اصالح ک3

 باشد؟ ی م یجهان شیگرما دهیپد یاز آثار منف ریاز موارد ز کیکدامد( 

       یخیتار یساختمانها و بناها   ینما دنید بی( آس2              یتنفس یهایماریب جادی( ا1

 ی عیطب یها( مختل شدن چرخه4        یجنگل یاراض یکاربر ریی( تغ3

1 

کم آب به صرفه   یکدام کاال در کشورها دیتول  ایکشت کدام محصول  ،یبا توجه به موضوع آب مجاز 7

 سازد؟  یم  یرا ته کشورب و منابع آ ستین

 

1 

رد توجه مقامات شهر ملبورن استرالیا قرار برای مقابله با مشکل کم آبی چه سیاستها و راهکارهایی مو 8

 گرفته است؟

 

5/1 

 از دالیل اهمیت خاک برای انسان چهار دلیل را بیان کنید. 9

 

1 

 در ساختار کانیهای تشکیل دهنده بخش معدنی خاک چه عناصری به کار رفته است؟ سه مورد ذکر کنید.  10

 

75/0 

 منفی دارند چهار مورد را نام ببرید. از عواملی که بر توان تولید خاک اثر  11

 

1 

 کند؟ سه مورد ذکر شود.آلودگی خاک با عنصر نیکل چه بیماریها و مشکالتی برای انسان ایجاد می 12

 

75/0 

 آلودگی هوا از نظر محیط زیست را توضیح دهید. 13

 

75/0 

 شوند؟ سه مورد.مواد آالینده هوا به چه صورتهایی دیده می 14

 

75/0 

 وارونگی دما، چه تأثیری بر آلودگی هوا دارد؟ توضیح دهید. 15

 

5/1 



دهد؟ از زیانهای وارد شده توسط پدیده مورد  شکل زیر به کدامیک از پیامدهای آلودگی هوا را نشان می 16

 نظر سه مورد را نام ببرید. 

 

 
 

1 

 چهار مورد را بیان کنید. یدر زندگ یلیفس یهاسوخت یکاربردهااز  17

 

1 

 منفی استفاده از سوختهای فسیلی یک مورد مثبت و یک مورد منفی را ذکر کنید. های مثبت و از جنبه 18

 

1 

 پدیده گرمایش جهانی چه پیامدهای بدی بدنبال داشته است؟ 19

 

1 

 . د یکن انیکربن دو مورد را ب یطیمح ستیز  یجهت کاهش ردپا یشنهادیپ  یاز راهکارها 20

 

1 

 سیاح  -موفق و پیروز باشید 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بنام خدا 

 1399 ماهیدانشمند د رستانیدب یتجرب ازدهمی هیپا ستیز طینوبت اول درس انسان و محراهنمای تصحیح سواالت آزمون 

 بارم  جوابها  ردیف 

 1 الف( صحیح          ب( غلط            ج( غلط             د( صحیح  1

شمالگان و   یو قطب یکوهستان یها خچالیو عمدتاً در  نیدر سطح زم یعی به طور طب نیریآب ش 2

رودخانه ها و نهرها، و   ن،یریآب ش یها  اچهیشده اند. در رهیذخ خی یها هیال جنوبگان به صورت

 شوند. یشمرده م نیریش منابع آب گریاز د  ین یرزمیز یآب ها انیجر

1 

 الف( زیست پاالیی            ب( امنیت غذایی               ج( الکترو مغناطیسی     3

 د( پوسال )کمپوست(      

1 

 1 آبیاری سنتی؛ صنایع؛ مصارف خانگی؛ اسکلۀ بندری  4

 1 ج( خلبان                 د( کاهش                    سومب(           200الف(  5

 1 4د(                      3ج(                 2ب(                4الف(  6

و بهتراست   ستیبه صرفه ن گوساله  و برنج و گوشتی جفت کفش چرم  کیمانند  یمحصوالت دیتول 7

مانده  یمحدود آب باق منابع شود دیمحصوالت درداخل کشورتول نی محصوالت وارد شود واگرا نیا

گوشت گوسفند وارد   بهتراست و ستیگوشت گوسفند هم به صرفه ن دیشود.تول یبطورکل تمام م زین

 شود.

1 

 یآب باران برا  یحداکثری به خصوص در جمع آور )در آب  ییفعال صرفه جو استیس کیآنها در  8

از  یکی نیشهروندان الزم االجرا کرده است. همچن یرا برا ی(سبز شهر یباغ ها و فضاها  یاریآب

خود را   یاست که خانه ها نی به شهروندان ا یگذر از دوران خشکسال  یشده برا ئهارا ی راهکارها

کاهش   زاتیاستفاده از تجه یبرا ییها هیتوص نیهمچن منازل را کنترل کرده و یو لوله کش یبند قیعا

 به شهروندان داده شده است.  زیمصرف آب در منازل ن

5/1 

منشأ مصالح  ؛ توسط انسان ییمواد غذا دیمحل تول ؛ آب رهیمحل ذخ؛ کیو موزائ کیسرام دیمنشأ تول 9

 دلیل کافی است.  4. ذکر جانوران یمحل زندگ(؛ گچ، آجر و...) یساختمان

1 

 75/0 م یپتاس م،یکلس م،یسد 10

مزرعه ها، مرتع   لیتبد)ها  نیزم یکاربر رییشورشدن، تغ ،ییزا ابانیشدن، ب یغرقاب ،یآلودگ ش،یفرسا 11

و   یگرد و غبار، آتش سوز ه،یرو  یب چرای (،… و  یصنعت ،یمناطق مسکون به  ها، باغ ها و جنگل ها

 مورد کافی است  4ی.  ذکر صنعت یها تیفعال

1 

 75/0 و انواع سرطان ها  یمنیا ستمیاختالل در س ،یمشکالت دستگاه تنفس  12



 25/0 که سالمت و بهداشت 25/0در هوا،  یاضاف بیترک هرگونه : وجودستیز طیاز نظر مح 13

25/0 شود. یم  یهوا تلق یخطر اندازد، آلودگ  به جانداران را

75/0

75/0جامد باشند. ایو  عی به صورت گاز، ما است هوا ممکن یها ندهیآال 14

  یم یاست و به راحت  ییباال یها هیگرم تر و سبک تر از ال نی مجاور سطح زم یهوا ،یعادّ طی شرادر  15

 طی شرا نیشود، در ا  یبرعکس م تیسرد سال، وضع یها ماه اما در 5/0 تواند به سمت باال صعود کند

  یآن قرار م یباال در یگرم یهوا هیساکن است و ال نی تر در مجاورت زم نیسرد و سنگ  یهوا

 شی و موجب افزا ردیگ ینم هوا صورت ییو جابه جا یحرکت صعود ،یط یشرا نیدر چن 5/0ردیگ

 5/0   شود یم  یآلودگ

5/1

 خ،یتار یساختمان ها و بناها یجانداران و نما ریرساندن به انسان ها و سا بیآس 25/0باران اسیدی   16

25/0ی. ذکر سه مورد کافی است هر مورد کشاورز یخاک ها یزیخ حاصل رنگ خودروها و کاهش

1

؛ تامین روشنایی. هر هینقل لیحرکت وسا؛ پخت وپز؛ یو صنعت  یعلم ،یگرم کردن خانه ها، مراکز ادار 17

25/0مورد 

1

تر و راحت تر عیسر، شده است خانه ها آسان تر  و گرم کردن پخت و پزمثبت:  18

 اقوام رفت.  دنی د ای حیتفر توان به محل کار، یم

طیمح بیتخر و جانوران ینابود سببیدیباران اس، شود یم نابود جانداران ازی ار یبس ستگاهیزمنفی: 

 از هر جنبه یک مورد ذکر شود.  شود.یم ستیز

1

فرا رسد و زمستان کوتاه تر شود؛  یعیسبب شده است تا فصل ها زودتر از زمان طب یجهان شی گرما 19

مختل  یعیطب یکرده و چرخه ها دایپ  شی جنگل ها افزا یع یطب خود به خود و یآتش سوز نیهمچن

.شوند

1

ی  ریبه کارگ؛ ریدپذ یتجد پاک و یهایانرژ و مصرف  افتنی یجستجو برای؛ انرژ  منابع از نهیاستفاده به 20

و سبک مصرفی اصالح الگوها؛ از آنها یرویپ  و ی، مل یجهان استی س بیتصو؛ سبز یهاسوخت

 ی.      ذکر دو راهکار کافی است. زندگ 

1

پایان


