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یازدهمکالس : 
نام : ........................................

نام خانوادگی : .............................
نام پدر : ...............................

سمه تعالیبا
مدیریت آموزش و پرورش استان خوزستان

سوسنگردشهرستاناداره آموزش و پرورش
1396-97سال تحصیلی دومنوبت امتحا نات 

انسان و محیط زیستنام درس : 
08/02/97تاریخ امتحان : 

:ساعتدقیقه50: زمان 
)س(بتولحضرت–دوممتوسطه

نمرهؤاالتــــــــــــــــــسردیف
. درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را مشخص کنید1

.استهآن وابستهدر زندگی امروزي ما بهشکل انرژي است کم ترین هانرژي الکتریکی مالف ) 

پوشیده شده است .درصد از سطح کره زمین از آب81ب) حدود 

.وامل آلرژي زا استعهاي بستهیط حاي مههم ترین آالیندهمج) 

یط زیست است .حپایداري مهلی بوم گردشگري دستیابی بصدف اهد) 

2

2

جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .
است .ه............................... تبدیل شددید هتاصلی وامل ه یکی ازعبهاي بستضفهوا درطر آلودگی خالف ) امروز 

.                                                           اي پیشرو در تولید ............................... استهبرزیل یکی از کشورب ) 
ج ) مهم ترین شکل انرژي ، انرژي .................................... است .  

.بی .................................... استهنمادي از گردشگري مذد ) 
2

اصطالحات زیر را تعریف کنید .3

:گردشگريبوم الف ) 

:ریم آبحب ) 

ج ) آب مجازي :

د) کمپوست :

4

5/1؟اي الکترومغناطیسی را نام ببریدهوامل آلودگی عمورد از هس4

5/1؟یط زیستی را نام ببرید حش ردپاي مهکاه منظوربکار هراه س5

1دو دلیل بازیافت را بنویسید ؟6

5/1اك را نام ببرید ؟خاي ههکنندهمورد از آلودهس7

5/1سه مورد از اهداف احداث سد را بنویسید ؟8

1می شود ؟هی گفتعطبیعاز منابهدودحکدام مهپارك ملی ب9
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1اي پوسال را بنویسید ؟هم ترین کاربردهم10

2لی آن را نام ببرید .صش اخوردار است؟ دو بخمیتی برهاهاك از چخ11

1علل شور شدن و قلیایی شدن خاك را بنویسید ؟12

20جمع نمرهموفق باشید .                                              
خانم سیاحیحضرت علی ( ع ) : دانش راهبر نیکویی براي ایمان است .


