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 امتحان تاریخ

: ساعت امتحان

   دقیقه 15مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره سؤاالت چهارگزینه ای   -بخش اول
نم

 

 شود؟ ن آب شیرین سطحی جهان را شامل میکدام یک از منابع آبی زیر، بیشترین میزا 1

 ها رودخانه -د          ها  دریاچه -ج   ها   یخچال -ها       ب اقیانوس -الف

5/0 

 های کشورمان است؟ ه، به ترتیب مربوط به کدام استانکمترین و بیشترین میزان بارندگی ساالن 2

 گیالن -سیستان و بلوچستان -مازندران     د -سیستان و بلوچستان -گیالن     ج -یزد -ب     مازندران -یزد -الف

5/0 

 بیشترین میزان مصرف آب در کدام بخش است؟در ایران،  3

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

5/0 

 مناطقی که حفر چاه آب در آن ها ممنوع است( را دارد؟تعیین و اعالم دشت های ممنوعه ) کدم نهاد دولتی مسئولیت 4

 ها و مراتع سازمان جنگل -د    وزارت نیرو    -وزارت صنعت و معدن     ج -ب    سازمان حفاظت محیط زیست  -الف

5/0 

 در میان ترکیبات خاک، کدامیک سهم یا درصد بیشتری دارد؟ 5

 ماده معدنی -ماده آلی     د -آب     ج -هوا     ب -الف

5/0 

 بروز پدیده کلروز در گیاهان شود؟تواند باعث  دام یک از فلزات سنگین در خاک میوجود بیش از حد ک 6

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

5/0 

 میالدی وارد بازار مصرف شده اند عبارتند از: 00ترین محصوالت تراژنی که بعد از دهه  ترین و گسترده شایع 7

 سویا، ذرت و پنبه -د   پنبه، گندم و برنج    -ج    ذرت و برنج   -گندم و برنج     ب -الف

5/0 

 ( چیست؟Organic Agricultureمهم ترین و بارزترین ویژگی کشاورزی ارگانیک ) 8

 تولید محصوالت بیشتر با هزینه کمتر -استفاده از کمپوست به عنوان یک کود شیمیایی کم ضرر     ب -الف

 کشت محصوالت در گلخانه ها -د    اده محدود از مواد شیمیایی و سموم                       استف -ج

5/0 

 ؟نیستکدام یک جزء گازهای عمده و اصلی تشکیل دهنده هوا  0

 So2 -د           Co2 -ج          N2 -ب         Ar -الف

5/0 

قلبی بیش از  (، وضعیت به رنگ قرمز بوده و گروه های حساس همچون سالمندان و بیمارانAQIمیزانی از شاخص کیفیت هوا ) در چه 10

 اثرات آلودگی هوا را بر سالمت خود تجربه می کنند؟ ،سایرین

 201-300 -د          151-200 -ج         101-150 -ب         51-100 -الف

5/0 

ترین کشورها در حال حاضر بزرگترین تولید کننده پانل های خورشیدی، دوچرخه و موتورسیکلت های برقی و یکی از موفق  -------کشور  11

 در زمینه استفاده از سیستم های حمل و نقل الکتریکی است.

 سوئد -د                ژاپن    -ج            مکزیک  -ب        چین      -الف

5/0 

 شود؟ ای هوای محیط های بسته محسوب نمیکدامیک، جزء مهم ترین آالینده ه 12

 های نیتروژناکسید -د    رادن    -ج      کربن اکسید دی -مونوکسید کربن     ب -الف

5/0 

 بیشترین سرانه مصرف ساالنه انرژی مربوط به کشورهای کدام بخش از کره زمین است؟ 13

 اروپا -د     آفریقا   -شرق آسیا     ج -آمریکای شمالی     ب -الف

5/0 

 انرژی پاک کدامند؟موفق ترین کشورها در به کارگیری انرژی بادی به عنوان یک منبع  14

 استرالیا و کانادا -د      و روسیه هند -و ایاالت متحده آمریکا     جچین  -کانادا و برزیل     ب -الف

5/0 

 بزرگترین نیروگاه بادی ایران کدام است؟ 15

 نیروگاه صفه )اصفهان( -د   نیروگاه بینالود )خراسان رضوی(    -ج   نیروگاه کهک )قزوین(    -نیروگاه بادی منجیل )گیالن(     ب -الف

5/0 

 است؟ ( نادرستGreen Fuelsهای سبز ) کدام مورد در رابطه با سوخت 16

 شوند. تجدیدپذیر محسوب میجزء منابع انرژی  -الف

 آیند. دست می تخمیر پسماندهای صنایع بهداری هستند که از  مواد شیمیایی اکسیژن -ب

 های سبز محسوب می شود. ترین سوخت یواتانول یکی از معروفب -ج

5/0 



 های فسیلی باشند. توانند جایگزینی برای سوخت ها می این سوخت -د
  سواالت تشریحی -بخش دوم 

 1 چرا در کشورمان ایران، کشاورزی عمدتاً وابسته به آبیاری است؟ 17
 1 مورد( 2کشاورزی را نام ببرید. )راهکارهای بهینه سازی مصرف آب در بخش  18
یست ت. منظور از پدیده فرونشست زمین چیکی از پیامدهای اضافه برداشت و بر هم خوردن تعادل آب های زیرزمینی، فرونشست زمین اس 10

 تواند داشته باشد؟ چه عواقبی می و

1 

 1 د سال زمان الزم است؟شرایط مختلف آب و هوایی، حداقل چنمتر خاک در  برای تشکیل یک سانتی 20
 1 افزایش بیش از حد عناصری همچون سدیم، کلسیم و پتاسیم در خاک، باعث ایجاد چه نوع تغییراتی در خاک می شود؟ 21
 1 مورد( 4اک، کدام دسته از صنایع هستند؟ )حداقل ( به خCdمنبع ورود کادمیوم ) 22
 1 درصد فراوانی نام ببرید. اصلی ترین گازهای تشکیل دهنده هوا را به ترتیب 23
 1 (، غلظت کدام آالینده ها مورد محاسبه قرار می گیرد؟ نام ببرید.AQIبرای محاسبه شاخص کیفیت هوا ) 24
 1 دو مورد از اثرات منفی باران های اسیدی را نام ببرید. 25
 1 دسترسی به انرژی زمین گرمایی در کدام مناطق بیشتر است؟ 26
 1 کربن در اتمسفر و دمای کره زمین وجود دارد؟ اکسید ای بین مقدار دی رابطهچه  27

  سوال تحلیلی -بخش سوم 

. این دیدگاه را نقد کرده و دالیل "هرچه میزان مصرف انرژی الکتریکی کشوری بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است "برخی معتقدند  28

 آن بیان کنید. )حداقل سه سطر(خود را برای موافقت یا مخالفت با 

1 

 02 جمع نمره موفق باشید.
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