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 بنویسید.تذکر: پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخنامه  ردیف

 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 نمره( 25/0کدام گزینه جز آبهای زیرزمینی محسوب نمی شود؟  ) -1

 الف: قنات   ب:  چشمه    ج: رودخانه    د: چاه

 نمره( 25/0؟ )وجود بیش از  حد کدام عنصر در خاک می تواند باعث مشکالت دستگاه تنفسی شود -2

 د( هیچکدام     روی ج:     نیکل   ب: کروم الف: 

  جمالت را با کلمات مناسب کامل کنید.ب : 

 نمره( 1). وارد خاک می شود ...... ...............و  .................. کادمیوم از صنایعالف: 

 نمره( 1). استپدیده ی آلودگی هوا در مناطق ................. از پیامدهای ........................ شدن زندگی انسانها ب: 

 )نهایتا یک جمله(ج: پاسخ کوتاه بدهید 

 نمره(1کود زیستی چه فرقی با کود شیمیایی دارد؟ ) -3

 

 

 نمره(1سوخت زیستی چگونه تولید می شود ؟ ) -4

 

 

 نمره(  5/0کدام یک از صنایع به آب زیادی نیاز دارند؟ ) -5

 

 د: پاسخ کامل بدهید. 

 نمره(  5/1فرونشست بعنی چه و به چه دلیل اتفاق می افتد؟ ) -6

 

 

 نمره( 1یک نمونه از برداشت بی رویه و استفاده ناپایدار در میحط زیست را مثال بزنید. ) -7

 

 

 

 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران  

 وزارت آموزش و پرورش

 کرج 1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل 

 97_98سال تحصیلی  مجتمع آموزشی سالله  دوم نوبت امتحانات 

 نمره به عدد: محیط زیست:  درس آزمون نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف: 1397/    /   :      تاریخ آزمون اقوامی سرکار خانم  نام دبیر:

 صفحه    2  تعداد صفحات: دقیقه 60    :    مدت آزمون شماره صندلی: یازدهم کالس:



 

 

 

 

 نمره( 1تولید سوخت زیستی در کشور برزیل چه مشکلی به وجود آورده است؟ ) -8

 

 

 نمره( 2رزی را بنویسید. )دو مورد از بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاو -9

 

 

 نمره(   5/1؟ )آلودگی نوری را تعریف کرده و  از اثرات مخرب آن بر زندگی جانوارن مثالی بزنید. -10

 

 

 نمره(2؟ )باران اسیدی چیست و تحت تاثیر چه تغیراتی اتفاق می افتد -11

 

 

 نمره(2؟ )گرمایش جهانی به چه معنی است و چرا اتفاق افتاده است  -12

 

 

 نمره(2زباله هایی که توسط بشر تولید می شود به چند دسته تقسیم می شود نام ببرید؟ )انواع  -13

 

 

 نمره(2کمپوست چگونه تولید می شود و چه مزایایی دارد؟ ) -14

 

 

 سواالت امتیازی 

 نمره(  5/1تنوع زیستی در سه سطح بررسی می شود این سه سطح را نام ببرید. ) -15

 

 نمره(  5/1؟ )توسط گردشگران  در ایران را مثال بزنیدیک نمونه از تخریب محیط زیست  -16
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