
 

 بسمه تعالی

 

 انسان و محیط زیست سواالت امتحان درس:  

 آموزش متوسطه دوره دوم  یاضی و تجربی(یازدهم ) رکالس  

 

 تاریخ امتحان:   

 دقیقه 40 مدت آزمون : 

 نام ونام خانوادگی

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 دهید.همین برگ پاسخ  در 

 بارم  متن سواالت   صفحه یک ردیف

1 

 )غ و ص عالمت با ( .کنید مشخص را غلط و صحیح موارد زیر، عبارات در

  (   )   .شود می آورده دست به را کشور یک واقعی مصرف مقدار لوله کشی آب محاسبه  باالف ( 

 (    )   .است شهری و آشامیدنی بخش به مربوط کشور، کل در آب مصارف %6  حدود در میانگین صورت بهب ( 

  )    ( دارد بهداشتی های سرویس فاضالب از بیشتری بسیار آلودگی میوه، یا ظروف وشوی شست ویا استحمام از ناشی فاضالب پ(

 (    )  . شوند انتخاب باید … و کشت نوع هوایی، و آب شرایط اساس بر آبیاری مختلف های شیوه ت(

1 
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 .کنید پر را خالی جاهای

 .شود می قلمداد ................................... عنوان به امروز دنیای در است آلوده آبی ،............................ فرایند از قبل تا که فاضالب ( الف

 .است شده آغاز آب از ....................................... سرچشمه و است زمین روی ......................... اساس آب(  ب

 .است ایران در آب منابع..............................  توزیع دهنده نشان نکته این. است ............................ ایران هوایی و آب ناحیه وسعت بیشترین( پ

 .شود می استفاده … و سبز فضای آبیاری نظیر مصارفی در ............................... آب از ،.......... .................. کشورهای از بسیاری در( ت

2 
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 پاسخ کوتاه دهید.

 چیست؟ زیرزمینی های آب سطح( افت) آمدن پایین پیامدهای

 . بنویسید را آب بازیافت یا بازچرخانی تعریف

 .ببرید نام را سنگین صنایع یابی درمکان مهم عوامل

 .بنویسید را کشاورزی بخش در آب مصرف سازی بهینه در اصلی مورد دو

4 
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 مورد کافی است.4است؟ شده انجام دیگرکشورها توسط اقداماتی چه آب کمبود عواقب از پیشگیری منظور به

 

 

1 
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 .بنویسید را درکشور سازی سد نامطلوب پیامدهای
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 .بنویسید را آبیاری به کشاورزی زیاد وابستگی علل
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 .        موفق باشید. بر شما دوست پرتالش .      درود به بار می نشاندتالش و پشتکار درخت عمر را 

 

 می باشد. 10آزمون از نمره  توجه : 


