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 نمونه سوال انسان و محیط زیست

 های دوره دوم متوسطه نظریای و کاردانش، کلیه رشتههای فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 انرژی، حرکت، زندگی عنوان درس:

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

 honarjo1@ کانال تلگرام:

 گرمایش جهانی را بنویسید.چند مورد از آثار  1

 کوتاهتر زمستان و رسد فرا طبیعی زمان از زودتر ها فصل تا است شده سبب جهانی گرمایش

 های چرخه و کرده پیدا افزایش ها جنگل طبیعی و خود به خود سوزی آتش همچنین شود؛

 و ها آمده است. بارندگی  باال آزاد های آب سطح و شده آب قطبی های یخ .شوند مختل طبیعی

 زدن یخ سبب و باریده برف ها، شکوفه شدن باز از پس .است یافته افزایش نامنظم های خشکسالی

 شود. می آنها

 

 جاهای خالی را پر کنید. 2

 اکسید دی کربن گاز افزایش از ناشی زمین کرۀ دمای میانگین دانشمندان معتقدند افزایش

 .است

 .است فسیلی سوخت از استفاده توربین، چرخاندن برای الزم نیروی تأمین های راه از یکی

 .باشد بنزین برای مناسبی جایگزین تواند می که آورندمی  دست به اتانول نیشکر، تخمیر از

 

 نام ببرید. زیستی محیط ردپای کاهش منظور به راهکار چند 3

زندگی، بکارگیری سوختهای سبز، استفاده بهینه از منابع انرژی، اصالح الگوهای مصرف و سبک 

 جستجو برای یافتن و مصرف انرژی های پاک و تجدید پذیر

 

 منظور از سوختهای سبز چیست؟ توضیح دهید. 4

 فسیلی سوخت برای جایگزینی عنوان به که هستند تجدیدپذیری انرژی منابع سبز، سوختهای

 پسماندهای تخمیر از که هستند داری شیمیایی اکسیژن مواد ، سوختها این. اند شده مطرح

 .آیند می دست به روغنی های دانه همچنین و سویا نیشکر، گیاه برگ و شاخ همانند گیاهی

 شود. می استفاده خودروها در سوخت عنوان به که است مواد این از یکی بیواتانول
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  دارند؟ منطقه آن جانداران زندگی روی تأثیری چه بادی های نیروگاه 5

 و جانوران برای سروصدا ایجاد و زیاد بسیار فضای کردن اشغال دلیل به بادی های نیروگاه

 کنند. ایجاد می را مشکالتی های آن منطقهانسان

 

 با توجه به نمودارها به سواالت پاسخ دهید: 6

 
 دارد؟ وجود ها اقیانوس آب pH و اکسید دی کربن گاز فشار میان ای رابطه چهالف( 

 . است هیافت کاهش ها اقیانوس آب pH اکسید مقدار دی کربن گاز فشار افزایش با

 کند؟ می تغییری چه دریا آب بودن اسیدی میزانب( 

 اقیانوسهاآب یت اسیدیته کمتر شود، خاص PHهرچه  میزان اسیدی بودن آب افزایش یافته است.

 بیشتر می شود.
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