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  انسان و محیط زیستنام درس:            ...................................... نام دبیر:           : رشته                            یازدهم: پایه        ........................................................نام و نام خانوادگی: 

 2صفحه: تعداد                         ساعت شروع:                                دقیقه 50: امتحانمدت                                       : تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:         تاریخ و امضا:                                             

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب  1

 الف( به گوناگونی حیات، ................................... می گویند.

 کند. ی ................................... آلودگی هوا را تشدید می ب( بروز پدیده

 ایجاد شده است.ایران در شهر ................................... ی برق  سوز تولیدکننده پ( اولین نیروگاه زباله

 سازی منابع آب ................................... است. ت( یک اقدام ضروری برای ذخیره

1 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 2

 غ  ص       رود. ها به کار می عقاد خون دارد و در درمان بیماریضد ان ی ماده زالو، الف(

 غ  دارد.                                ص ت گردشگری اشاره به اهمیّ  آیه 29 قرآن،ب(در 

 غ  ص       کشور چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده پانل خورشیدی است.پ( 

 غ  ص                                        د.رو از منابع تجدیدناپذیر به شمار میخاک  ت(

1 

 دهید. کوتاه پاسخبه سؤاالت زیر  3

 حریم آب چیست؟ الف(

 ها را ذکر کنید؟ دو نمونه از سفرنامه ب(

 رگانیک را بنویسید؟اُویژگی کشاورزی  پ(

 منظور از ایمنی غذایی چیست؟ ت(

 سطوح مختلف تنوع زیستی را نام ببرید؟ ث(

 نام دو نوع کودزیستی را بنویسید؟ ج(

6 

 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

 
 آزمون ترم دوم 

 



 بارم سؤاالت ردیف

 زیر را تعریف کنید. مفاهیم 4

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ پوسال: الف(

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... کود ورمی کمپوست: ب(

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :کوتوریسما پ(

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ زیست پاالیی: ت(

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. گونه های بوم زاد: ث(

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. بانک ذخایر زیستی: ج(

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

6 

 6 ت زیر پاسخ کامل دهید.به سؤاال 5

 چیست؟ منظور از مدیریت پسماند الف

 1 

 گویند؟ نقاط داغ تنوع زیستی می به چه مناطقی ب

1 

 هدف از ایجاد بانک ذخایر زیستی چیست؟ پ

1 

 مورد(2) شود؟ جانداران میهای نوری سبب بروز چه مشکالتی برای  آلودگی ت

1 

 سه عامل مهم تهدیدکننده تنوع زیستی را بنویسید؟ ث

1 

 در کشور برونئی شد؟ 60 ی چه عاملی سبب افزایش وگسترش بیماری طاعون در دهه ج

1 

 (2صفحه )
 


