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 97/  10/ 12  تاريخ امتحان : معماري و گرافیك رشته: (:داوطلب ش)صندلی ش

 عصر/صبح  10    :امتحان ساعت يازدهم :پايه :خانوادگی نام و نام

 دقیقه      60 امتحان: وقت انسان و محیط زیست درس:کلید  خانم حسینی دبیران :

 بارم *كلید انسان و محیط زيست* رديف

 5/1 نادرست-درست    ج-درست      ث-نادرست     ت-درست   پ -درست   ب -آ   نمره 25/0هر مورد  1

 5/1 كشت گلخانه ايی -خشك و نیمه خشك    پ-يخچال هاي قطبی   ب-آ     نمره 5/0هر مورد  2

 3 بنزين-اتانول-گرمايش زمین    ث -الکتريکی    ت-ديم   پ-حريم آب     ب-آ     نمره 5/0هر مورد  3

 نمره 5/0هر مورد  4

 گزينه د -8گزينه ج       -7گزينه ج     -6گزينه د     -5گزينه ج     -4گزينه ب   -3گزينه ب   -2گزينه ج   -1

4 

 نمره 25/0هر مورد  5

 قزوین( استاننیروگاه بادي كهك تاكستان)-اكسیژن   ت –نیتروژن -فاضالب  پ-آبیاري فضاي سبز  ب–كشاورزي -آ

5/1 

 5/0ازبین رفتن مجسمه هاي آهکی –5/0ها اسیدي شدن آب درياچه -آ 6

 25/0هر مورد  H2SO4      HNO3-ب

5/1 

درياها  میزان اسیدي شدن آب ،ش باران اسیديهر چه میزان گاز كربن دي اكسید افزايش می يابد به علت ريز-آ 7

 75/0بیشتر می شود 

 25/0با اسیدي شدن اب درياها تنوع گونه هاي زيستی كاهش می يابد-ب

1 

 25/0   151-200-الف 8

 25/0هر فرد ممکن است آثار غیر بهداشتی را تجربه كند.افراد حساس بیشتر آسیب می بینند.-ب

 25/0 خرمايی -ت          25/0خطرناک     -پ

1 

 5/0بد.يا هر چه قطر پره هاي بادي بیشتر باشد میزان انرژي تولید شده افزايش می-آ 9

 25/0زيرا در تولید اين انرژي از سوخت فسیلی استفاده نشده است.  25/0ش می يابد كاه-ب

 5/0باعث ايجاد آلودگی صوتی براي موجودات آن منطقه می شود.-پ

5/1 

در شرايط خاص  تو از مواد شیمیايی و سموم دفع آفا5/0در كشاورزي ارگانیك از كود هاي زيستی استفاده می شود  10

 5/0محدود استفاده می شود.و به مقدار 

1 

 75/0 25/0فعالیت هاي صنعتی-3     25/0وجود رشته كوه-2      25/0نوع آب و هوا -1 11

مقاومت كردن گونه  25/0 پرداخت اصالح گونه هاي مختلف كشاورزيه ببا استفاده از تکنولوژي هسته ايی می توان  12

 25/0و افزايش محصول اين گونه ها 25/0ها در برابر كم آبی

75/0 

خاک شده و به دلیل وزن ذرات  خالی میان ضاهاي از آب هاي زير زمینی سبب خروج آب از فبهره برداري بی رويه  13

 فرونشست زمین اتفاق می افتد. خاک، اليه هاي بااليی

1 

 97دي ماه  -ت حسینی فالحیسیده عصم


