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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 8/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 عالیی آقاینام دبیر:  انسان و محیط زیست درس: 6076-6072سال تحصیلی  یازدهم پایه : 3و  2و  6صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 3سواالت چهار گزینه ای )
 5/7 (11صفحه  1)درس  کدام آب برای بازچرخانی مناسب است؟ -6 

 ( هر سه مورد4 ( آب سیاه3 ( آب خاکستری2 ( آب سفید1 

 5/7  (11صفحه  1)درس درصد مواد جامد در فاضالب چقدر است؟  -2 

 1 %  )1/0 2 )1%  3 % )01/0   4 % )10 

 5/7  (22صفحه  2)درس وجود کدام ماده د رخاک سبب زرد شدن برگ گیاهان )کلروز( می گردد؟  -3 

 ( ورمی کمپوست4 ( آمونیاک3 ( نیکل2 ( کادمیم1 

 5/7  (22صفحه  2)درس ؟ نمی باشدیع تراژن کدام ماده از محصوالت شا -0 

 ( سویا4 ( شکر3 ( کلزا2 ( پنبه1 

 5/7  (33صفحه  3)درس درصد آرگون درهوا کره چقدر است؟  -5 

 1 )21% 2 )17% 3 % )2/0 4 % )03/0 

 5/7  (37صفحه  3)درس ؟ نیستکدام عبارت در مورد متان درست  -1 

 هستند ( عامل آالینده طبیعی آن تاالب ها1 

 ( عامل آالینده انسانی آن نشت گاز طبیعی است2 

 برابر بیشتر از دی اکسید کربن است 23( اثر گلخانه ای آن 3 

 ( عامل آالینده طبیعی آن آتشفشانها هستند4 

 

 نمره( 5/4)سواالت کوتاه پاسخ 
 3/0 (  4صفحه  1)درس میزان سهم سرانه هر نفر در حال حاضر در ایران چقدر است؟  -6 

 3/0 (2صفحه  1)درس به طور میانگین میزان مصارف آب مربوط به بخش آشامیدنی و شهری چند درصد است ؟ -2 

 3/0 (12صفحه  1)درس چه دلیلی برای تعیین حریم آب برای رودخانه وجود دارد ؟ -3 

 

 3/0 (  23صفحه  2)درس فرسایش و آلودگی در خاک موجب چه چیزی می شود.   -0 

 3/0 (  23صفحه  1)درس دلیل فرسایش خاک توسط چرای بی رویه چیست؟دو  -5 

 

 3/0 (  30صفحه  2)درس  دو دلیل برای انتخاب کشت گلخانه ای ذکر کنید. -1 

 

 3/0 (  37صفحه  1)درس در زمستان چه نوع آلودگی اتفاق می افتد نام ببرید.  -0 

 3/0 ( 42صفحه  3)درس دو عامل آلوده کننده آلودگی الکترو مغناطیسی را ذکر کنید.  -8 

 

 

 3/0 (  43صفحه  3)درس آلودگی محیط های بسته چقدر از آلودگی محیط های باز بیشتر است؟  -9 
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره( 5/2) تعریف کنید
 3/0 (  11صفحه  1)درس دشت ممنوعه :  -1 

 

 3/0 (  11صفحه  1)درس بازچرخانی آب )بازیافت آب( :  -2 
 

 3/0 (  21صفحه  2)درس امنیت غذایی :  -3 

 

 3/0 (  33صفحه  2)درس کمپوست :  -4 

 

 3/0 (  43صفحه  3)درس باران اسیدی :  -1 

 

 نمره( 11) سواالت تشریحی
 2 (  11صفحه  1)درس  ؟فرونشست  زمین چیست و چه معیبی دارد -1 

 
 
 

 2 (  21صفحه  2)درس  ؟رفع آلودگی خاک چیست و چگونه انجام می گیرد؟ و بهترین روش برای آن کدام است -2 

 
 
 

 2 (  22صفحه  2)درس  ؟محصوالت تراژن چیست توضیح داده و بگویید آیا استفاده از این مواد خطر ناک است -3 

 

 
 
 
 

 2 (  31صفحه  3)درس  ؟ماده شیمیایی آلوده کننده هوا کره را بنویسید 4نام برده و  اندمنابع آلوده کننده هوا چند دسته  -4 

 
 
 
 

 2 (  43صفحه  3)درس  ؟آلودگی را بنویسیدمثالی از مشکالت ایجاد شده توسط این  ؟گونه ایجاد می شودچنوری آلودگی  -1 
 

  

 

 

 

 موفق و پیروز باشید 
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 پاسخنامه درس انسان و محیط زیست

 نمره( 3ای ) سواالت چهار گزینه

 (11صفحه  1)درس  کدام آب برای بازچرخانی مناسب است؟ -1 
 ( هر سه مورد4 ( آب سیاه3 ( آب خاکستری2 ( آب سفید1 

 (11صفحه  1)درس  درصد مواد جامد در فاضالب چقدر است؟ -2 
 1 %  )1/3 2 )1%  3 % )31/3   4 % )13 

 (21صفحه  2)درس  گیاهان )کلروز( می گردد؟وجود کدام ماده د رخاک سبب زرد شدن برگ  -3 
 ( ورمی کمپوست4 ( آمونیاک3 ( نیکل2 ( کادمیم1 

 (22صفحه  2)درس  ؟نمی باشدکدام ماده از محصوالت شایع تراژن  -4 
 ( سویا4 ( شکر3 ( کلزا2 ( پنبه1 

 (31صفحه  3)درس  درصد آرگون درهوا کره چقدر است؟ -1 
 1 )21% 2 )11% 3 % )2/3 4 % )33/3 

 (31صفحه  3)درس  ؟نیستکدام عبارت در مورد متان درست  -1 
 ( عامل آالینده طبیعی آن تاالب ها هستند1 

 ( عامل آالینده انسانی آن نشت گاز طبیعی است2 
 برابر بیشتر از دی اکسید کربن است 21( اثر گلخانه ای آن 3 

 4عامل آالینده طبیعی آن آتشفشانها هستند ) 
 

 نمره( 5/4)سواالت کوتاه پاسخ 

 متر مکعب 2333(  4صفحه  1)درس  میزان سهم سرانه هر نفر در حال حاضر در ایران چقدر است؟ -1 

 %1(  2صفحه  1)درس به طور میانگین میزان مصارف آب مربوط به بخش آشامیدنی و شهری چند درصد است ؟ -2 

جلوگیری از تخریب  -2جلوگیری از بروز آلودگی  -1(  12صفحه  1)درس ه وجود دارد ؟چه دلیلی برای تعیین حریم آب برای رودخان -3 

 منازل مسکونی
 از دست رفتن خاک خوب(  21صفحه  2)درس .  فرسایش و آلودگی در خاک موجب چه چیزی می شود -4 

باعث فشرده شدن خاک و کم شدن قابلیت حرکت زیاد دام  -1(  21صفحه  1)درس دو دلیل فرسایش خاک توسط چرای بی رویه چیست؟ -1 

 به علت فشرده شدن خاک ریشه کمتر نفوذ می کند و رشد گیاهان کم می شود -2نفوذآب می گردد 
وضعیت بحرانی آب و  -2تامین غذا به دلیل بارندگی کم و نامنظم  -1(  33صفحه  2)درس  کشت گلخانه ای ذکر کنید. دلیل برای انتخابدو  -1 

 خاک
 وارونگی هوا(  31صفحه  1)درس  زمستان چه نوع آلودگی اتفاق می افتد نام ببرید. در -1 

 خطوط انتقال برق فشار قوی -2تلفن همراه  -1(  42صفحه  3)درس . دو عامل آلوده کننده آلودگی الکترو مغناطیسی را ذکر کنید -1 
برابر از محیط های مجاور آلوده  13تا  1(  41صفحه  3)درس  ت؟آلودگی محیط های بسته چقدر از آلودگی محیط های باز بیشتر اس -2 

 تر است
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 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره( 5/2) تعریف کنید
گاه بهره برداری از منابع آب به حدی می شود که آبخوان در معرض خطر نابودی قرار می گیرد و وزارت نیرو حفر چاه (  11صفحه  1)درس دشت ممنوعه :  -1 

 می کند به آن منطقه دشت ممنوعه گویند جدید در آن دشت را ممنوع اعالم

یعنی استفاده مجدد از فاضالب ، آب آلوده را تصفیه می کنند و برای اهداف سودمند مانندآبیاری (  11صفحه  1)درس بازچرخانی آب )بازیافت آب( :  -2 
 کشاورزی یا فضای سبز و . ... از آن استفاده می کنند.

 امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد به غذای کافی و مناسب از مزرعه تا سفره است(  21صفحه  2)درس امنیت غذایی :  -3 

یکی از انواع کودهای زیستی است که از تجزیه پسماند مواد غذایی ، باقی مانده گیاهان پس ار برداشت محصول ، فضوالت و (  33صفحه  2)درس کمپوست :  -4 
 آید. زواید غیر قابل مصرف دامی بدست می

به هر گونه بارش ، مانند باران ، برف ، تگرگ یا حتی مه که در آن مواد مضری مانند اکسید های نیتروژن و گوگرد وجود (  43صفحه  3)درس باران اسیدی :  -1 
 داشته باشد اطالق می گردد

 

 نمره( 11) سواالت تشریحی
پس از خروج آب از فضای خالی میان دانه های حاک در اعماق زمین به دیلیل (  11صفحه  1)درس  ؟فرونشست  زمین چیست و چه معیبی دارد -1 

 روی سطح زمین میوزن ستون خاک باالی آن به تدریج نشست زمین صورت می گیرد که به آن فرو نشست گویند این پدیده منجر به درزها و شکاف های گاهی طوالنی 
 روی آن بنا شده است می گردد.شود و منجر به خرابی و خسارت سازه هایی که بر 

رفع آلودگی (  21صفحه  2)درس  ؟رفع آلودگی خاک چیست و چگونه انجام می گیرد؟ و بهترین روش برای آن کدام است -2 
این روش ها حذف زیستی  خاک فرایندی طوالنی و پر هزینه است و به روش های مختلف شیمیایی ، فیزیکی و زیستی انجام  می گیرد . کم هزینه ترین و کم خطر ترین

 گیاهان استآلودگی است که معموال به وسیله برخی از موجودات زنده صورت می گیرد و آن را زیست پاالیی می گویند گیاه پاالیی رفع آلودگی خاک توسط 

ر دو دهه د(  22صفحه  2)درس  ؟محصوالت تراژن چیست توضیح داده و بگویید آیا استفاده از این مواد خطر ناک است -3 
د دید به یک موجواخیر مهندسی ژنتیک با استفاده از علم زیست فناوری موفق به تولید محصوالت تغییر یافته ژنتیکی یا تراژن شده است در این روش ژن های ج

ه سالمت انسان و تنوع زیستی داشته باشد بزنده منتقل می شود تا صفات مورد نظر بدست آید بعضی بر این باورند که این محصوالت می تواند اثرات زیان باری بر 
  ست قابل مصرف اندهمین دلیل سازمان بهداشت جهانیو خواروبار جهانی تاکید می کند این محصوالت پس از اطمیناناز بی خطر بودن برای سالمت انسان و محیط زی

)درس  ؟ه کننده هوا کره را بنویسیدمنابع آلوده کننده هوا چند دسته هستند نام برده و چهار ماده شیمیایی آلود -4 
هیدورکربورها  –اکسید های کرین  –اکسید های نیتروژن  –اکسید های گوگرد  -منابع انسانی     -2منابع طبیعی   -1منابع آلوده کننده هوا دو دسته اند  (  31صفحه  3
 مواد رادیو اکتیو –ذرات معلق جامد یا مایع  –اکسید های فتوشیممیایی  –

(  43صفحه  3)درس  ؟گونه ایجاد می شود مثالی از مشکالت ایجاد شده توسط این نوع آلودگی را بنویسیدچآلودگی  -1 
خی از بزرگراه ها در طول نور های مصنوعی در زمان ها یا مکان های نامناسب و با کیفیت نامطلوب ، محیط زیست و آسمان شب را آلوده می سازند وجود نور زیاد در بر

ر ها را که تازه س اعث تغییر اکوسیستم برای گیاهان و درختان حتی جانوران موجود در اطراف آن بزرگراه می شود نور در مکان نامناسب می تواند جوجه الکپشتشب ب
 هد از تخم بیرون آورده اند و در جهت نور ماه برای رسیدن به دریا حرکت می کنند به اشتباه انداخته و در معرض نابودی قرار د

 

 
 


