
 

 بارم *سواالت* ردیف

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 1

 درصد از سطح کره ی زمین از آب پوشیده شده است. 71حدود -آ

 آب باران می تواند یکی از راه حل های مهم برای استفاده حداکثری از آب باشد.-ب

 خاک از منابع تجدید پذیر به شمار می رود.-پ

آلودگی،ترشحات ریشه ی گیاه باعث افزایش جامعه میکروبی و کاهش تجزیه ی هیدرو کربن ها ی در حذف زیستی -ت

 نفتی می شود.

 وارونگی دما از عوامل تشدید آلودگی هواست.پدیده ی -ث

 در محیط های باز،امواج صوتی بدون برخورد به مانع،منعکس و تشدید می شوند.-ج
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 انتخاب کنید.کلمه ی صحیح داخل پرانتز را  2

 ( شامل می شود.ی قطبییخچال ها -درصد آب شیرین زمین را)آب های زیر زمینی 69در حدود -آ

 خشک و نیمه خشک( جهان قرار گرفته است. -ایران از نظر جغرافیایی در بخش) جنگلی و کوهستانی-ب

 کشت گلخانه ایی( است. -) نابودی آفات و بیماری ها یکی از راه حل های تامین غذا -پ
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 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. 3

 به قسمتی از زمین های اطراف رودخانه ها،تاالب ها و برکه ها........................می گویند.-آ

 ........است.خاک،روش..........یکی از راه حل ها برای کشاورزی،در شرایط کم آبی و بحران منابع آب و -ب

 مهم ترین شکل انرژی،انرژی......................است. -پ

 .............معروف است.پدیده به...................افزایش یافته،این  در طی دو سده ی اخیر،میانگین دمای کره ی زمین-ت

 ..........باشد.سبی برای..........که می تواند جایگزین منا..........به دست می آورند خمیر نیشکر،...............از ت-ث
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 در هر مورد گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 4

 است؟ نادرستکدام عبارت در مورد محصول تراژن -1

 از شایع ترین محصوالت تراژن می باشند. سویا،ذرت و پنبه-سبب افزایش تنوع ژنتیکی می شود            ب-الف

 برای تولید این محصوالت به آفت کش ها نیازی نیست-تراژن خطری برای تنوع زیستی محسوب نمی شوند د محصوالت-ج

 ؟نمی باشدهوا در محیط های بسته کدام گزینه از آالینده های -2

 کربن منو اکسید-عوامل آلرژی زا            د-کربن دی اکسید        ج-فرمالدئید      ب-الف
 

4 



 بارم *در صفحه دوم سواالت* ادامه  ردیف

 ؟نمی باشدکدام یک از موارد زیر از راهکارهای منسجم و سریع در کاهش آلودگی هوا  -3 4

 استفاده از موتور به جای خودرو-بهبود کیفیت خودروها                                                ب-الف

 گسترش سیستم نقلیه عمومی-د                            اصالح کیفیت بنزین                           -ج

 در کدام بخش است؟ در ایران بیشترین مصرف آب-4

 مصارف خانگی-آبیاری سنتی     د-آبیاری مکانیزه       ج-صنایع و معادن       ب-الف

  گیاهان شود؟وجود بیش از حد کدام یک از فلزات سنگین در خاک می تواند باعث پدیده کلروزدر -5

 نیکل-د    کادمیوم    -ج جیوه    -ب   سرب   -الف

 کدام گزینه سوخت سبز است؟-6

 گوگرد-د       بیو اتانول-کربن دی اکسید     ج-هیدروژن     ب-الف

 کدام گزینه از منابع تجدیدپذیر می باشد؟-7

 سنگ زغال-سوخت سبز         د-سوخت فسیلی      ج -نفت و گاز       ب-الف

 انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان در سراسر جهان بیشتر از چه طریقی تامین می شود؟-8

 چرخیدن توربین ها در نیروگاه ها-دصفحات خورشیدی       -بخارآب     ج-نیروی باد      ب-الف

 

 

 دهید. پاسخ کوتاهبه سواالت زیر  5

 دو مورد استفاده ازآب حاصل از بازچرخانی  -آ

 یک مورد از آلوده کننده های خاک -ب

 نام دو گاز عمده ی تشکیل دهنده ی هوا -پ

 بزرگترین نیروگاه بادی کشور-ت
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                                                  با توجه به شکل پاسخ دهید: 6

 باران اسیدی را نشان می دهد،شکل روبه رو -الف

 بنویسید.دو مورد از پیامد های آن را 

 

 

 می گیرد؟ ( چه چیزی قرار2( و )1در جای خالی )-ب
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 با توجه به نمودارها به سواالت پاسخ دهید: 7

 آب اقیانوس ها وجود دارد؟ PHچه رابطه ایی میان فشار گاز کربن دی اکسید و -آ

 تغییری می کند؟با افزایش فشار گاز کربن دی اکسید در هوا کره،تنوع گونه های زیستی در آب چه -ب

 

1 



 *ادامه سواالت در صفحه سوم*

 جدول زیر را کامل کنید. 8

              
 

1 

 با توجه به شکل های داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهید: 9

   

        
 

 توربین بادی با انرژی تولید شده وجود دارد؟ چه رابطه ایی بین قطر پره های-آ

 

 انسان از این طریق تامین شود،ردپای کربن دی اکسید چه تغییری می کند؟چرا؟اگر برق مورد نیاز -ب

 

 نیروگاه های بادی چه تاثیری روی زندگی جانداران آن منطقه دارند؟-پ
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 ویژگی کشاورزی ارگانیک چیست؟ 10

 

1 

 مورد3آلودگی هر منطقه تحت تاثیر چه عاملی است؟  11
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 ب صرف جویی کرد؟آبا استفاده از تکنولوژی هسته ایی چگونه می توان در مصرف  12
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 علت پدیده فرونشست زمین چیست؟ 13
 

1 

 نمره 20 کل جمع 

 

 *در پناه ایزد منان موفق باشید*

 97دی ماه  -حسینی

 

 

 

 

 

 


