
 نام و نام خانوادگی: 

 انسانی -تجربی -یازدهم ریاضیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 دبیرستان غیردولتی دخترانه

 محیط زیستانسان و نام درس: 

 شکیبا کریمی نام دبیر:

 10/1396/ امتحان: تاریخ

 صبح/ عصر   8ساعت امتحان:

 مدت امتحان: دقیقه
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 1.5 مقدار کل آب های شیرین جهان به چند بخش تقسیم می شوند؟ 1
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 2 ؟چرا کشاورزی ایران وابسته به آب است 3
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 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 دبیرستان غیردولتی دخترانه

 انسان و محیط زیستنام درس: 

 شکیبا کریمی نام دبیر:

 13امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر اعت امتحان:................س

 مدت امتحان: ................. دقیقه
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

ای سطحی شامل رودخانه، بخار آب در هوا، باتالق، دریاچه، رطوبت یخچال ها، آب های زیرزمینی و آب های سطحی که آب ه 1

 خاک و آب موجود در بدن جانداران می شود.

1.5 

 1.5 صنایع، استخراج معدن، دامپروری،آبیاری صنعتی و مکانیزه 2

ورزی به اندازه کافی ایران در اقلیم نیمه بارشی جهان واقع شده که بارش باران و برف در بسیاری از مناطق آن برای کشا 3

 نیست و در بعضی فصول سال اصال بارندگی رخ نمی دهد پس در کشاورزی به آبیاری نیاز داریم.

2 

 رعایت الگوی کشت متاسب با وضعیت اب و هوایی و ظرفیت آبی هر منطقه 4

 بهره گیری از فناوری هایی که به افزایش بهره وری آب در مزرعه یا باغ می انجامد.

2 

 2 ایجاد انرژی پاک -ذخیره آب -توزیع مناسب آب -کنترل سیالب ها -مدیرت منابع آب 5

 2 مکان یابی نادرست -بی توجهی به سرزمین های پایین دست رود -بیشتر شدن تبخیر از سطح اب 6

ه به عنوان دشت ممنوعه در اثر بهره برداری بیش ار اندازه آب از آبخوان ها و افت آب چاه بیالن چاه منفی شده و آن منطق 7

 اعالم شده و اجازه حفر چاه جدید را نداریم.

1.5 

پس از خروج آب از فضای خالی میان دانه های خاک به دلیل وزن ستون خاک باالیی زمین به تدریج یا یکباره نشست می  8

های زیادی به بنا وارد می  کند. فرونشست منجر به ایجاد درز و شکاف های طوالنی در سطح زمین شده و خرابی و خسارت

 کند.

2 

 1 هرگونه تغییری که موجب تغیر شرایط فیزیکی، شیمیایی، و زیستی آب شود به طوری که از حد استاندارد خارج شود. 9

 1.5 قسمتی از زمین های اطراف رودخانه، تاالب و برکه ها است. 10

 1.5 و به آن ها نیاز نداریم.باقی مانده موادی است که از آن ها استفاده کرده ایم  11

جلوگیری از پخش مواد  -کاهش آلودگی هوا -صرفه جویی در مصرف انرژی -حفاظت از منابع طبیعی و صرفه جویی در مصرف 12

 پالستیکی در طبیعت

1.5 

 


