
  انسان و محیط زیستسواالت درس:
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استان گیالن   اداره کل آموزش و پرورش
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

 99دیماه –اولرشت نوبت 

  50وقت آزمون:   دقیقه:
محل مهر 
 5/8 ساعت برگزاری: نام و نام خانوادگی:     آموزشگاه

 7/10/99 امتحان:تاریخ  رشت -پرفسور سمیعی نام آموزشگاه :

 تعدادصفحه: تعدادسوال: یازدهم تجربی و ریاضیپایه تحصیلی:

 نام و نام خانوادگی دبیرو امضا:نمره با عدد:              نمره با حروف:                        نمره پس از تجدید نظر:

 نمره ( 3) .کنید انتخاب پرانتز داخل از را صحیح گزینه -1
 (صنایع-کشاورزي -خانگی مصارف)است؟ بخشی چه در ایران در آب مصرف میزان بیشترین -الف
 (آب از بهینه استفاده -مجددازفاضالب استفاده-آب چرخه)یعنی اب بازچرخانی -ب
 (قرمز -نارنجی-زرد)میشود؟ مشخص رنگ کدام با ناسالم هواي کیفیت -پ
 (انسان بیماري -غذایی ایمنی-محیط به آسیب.)شود نمی.......................موجب شیمیایی کود -ت
 )% 9/20نیتروزن%-78اکسیژن%- 78نیتروژن)درصد چیست؟چند هوا دهنده تشکیل گاز ترکیب بیشترین-چ
 (خاك آلودگی شناسایی -گیاه توسط خاك الودگی رفع-گیاه توسط خاك آلودگی از پیشگیري:)یعنی پاالیی گیاه-ح

 نمره ( 5/2) پر کنیدجاهای خالی را با کلمات مناسب  -2
 آلودگی هوا بحرانی...............است و در دراز مدت نتایج آن مشخص می شود -الف
 ایجاد مشکالتی در رصد آسمان شب می شود  ..................در شهرها باعثآلودگی  –ب 
 زمینه...................و....................آب ایجاد می کندزیر زمینی مشکالتی را در  اضافه برداشت آب –ج 
 و بارندگی نا منظم استفاده از کشت....................است. یکی از راه حل های مبارزه با مشکل کم آبی -د

 نمره ( 4)  اصطالحات زیر را تعریف کنید-3 
 امنیت غذایی : –الف 

 شاخص کیفیت هوا : -ب
 تراژن -ج
 ورمی کمپوست –د 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید-4
 

 نمره1مورد(4برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی چه راههایی وجود دارد؟) -الف
 
 نمره ( 2چهار مورد از عوامل از دست رفتن خاک خوب را بنویسید)  -ب
 

 ( 5/1حریم  آب چیست و چرا باید رعایت شود ؟)  –پ 
 

 ( 1دو مورد از نکاتی را که در برابر امواج الکترو مغناطیس و کاهش آن باید رعایت شود بنویسید)  –ت 
 

 ( 5/1) منظور از ردپای زیستی چیست ؟دو مورد راهکار برای کاهش آن را بنویسید –ث 
 

 ( 1)در بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی رعایت چه نکاتی الزم است ؟ –ج 
 

 ( 25/1)چیست و انواع آب را در خانه نام ببریدآب مجازی  –چ 
 

 ( 0/ 75سه مورد از اثرات و پیامدهای نامطلوب باران های اسیدی را بنویسید) –ح 
 

 ( 5/0هر یک از عناصر کادمیوم و نیکل توسط گیاهان چه بیماری را برای انسان بوجود می آورند ؟) –خ 

 


