
 

 

 2سواالت درس انسان و محيط زيست فصل 

 در سواالت زير گزينه صحيح را انتخاب كنيد:  
 فاضالب ها و فرآورده هاي نفتي چه تاثيري بر خاك دارند؟ -1

 قليايي شدن خاكد(  ج( شور شدن خاك ب( فرسايش خاك الف(آلودگي خاك 

 در صورتي كه غلظت آالينده ها در خاك از مقدار استاندارد بيشتر باشد ابتدا بايد ................. -2

 ب( از روش گياه پااليي استفاده كرد. الف( آلودگي را برطرف كرد. 

 د( قوانين سختگيرانه وضع كرد. ج( منبع آالينده را حذف كرد. 

 ؟نيست مزيت هاي محصوالت تراژنكدام گزينه از  -3

 ب(افزايش صادرات الف(عدم نياز به آفت كش و علف كش 

 د(افزايش توليد محصول ج(افزايش تنوع ژنتيك در گياهان 
 
 جمالت سمت راست را به طور صحيح به عبارات سمت چپ مربوط كنيد)يك گزينه در سمت چپ اضافي است( -4
 

 زيست پااليي -1 بدنالف( از اثرات عنصر كادميوم بر 

 زرد شدن)كلروز( -2      ب( كم خطر ترين و كم هزينه ترين روش حذف آلودگي خاك

 نارسايي كليه -3      ج( از اثرات عنصر نيكل بر گياهان

 كودهاي آلي -4      د( اين نوع كود در كارخانه توليد مي شود.

 كودهاي شيميايي -5      
 
 عبارات زير را مشخص كنيد:صحيح يا غلط بودن  -5

 سال طول مي كشد. 1111تا  111متر خاك  1الف( خاك از منابع تجديد پذير به شمار مي رود و تشكيل 
 درصد آن را هوا پر كرده است. 25درصد منافذ خاك ، 51ب( از 

 ج( مواد آلي خاك از مقادير كيفي در سالمت خاك هستند.
 مدت و كم هزينه است.د( رفع آلودگي خاك فرايندي طوالني 

 ه( از نظر سازمان بهداشت جهاني محصوالت تراژن هميشه قابل مصرف هستند.
 
 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد: -6

 الف( بخش معدني خاك از انواع ...................... تشكيل شده است.
 ..................مديريت خاك هاي آلوده استفاده مي شود.ب( از استانداردهاي عمومي كيفيت خاك دركشورهاي مختلف براي .....

 ج( غذاي انسان به طور عمده از ................... تامين مي شود.
 د(استفاده از كودهاي ........................ بر ايمني غذا اثر منفي دارد.

 
 به سواالت پاسخ كوتاه دهيد:

 خاك از چه جهاتي اهميت دارد؟  -7
 تا كنون چه مقدار از خاك هاي جهان با آلودگي و فرسايش نا مناسب شده اند؟  -8
 را نام ببريد؟ مورد 2 از شايع ترين محصوالت غذايي تراژن  -9

 محدوده امنيت غذايي و ايمني غذايي از كجا تا كجاست؟  -11



 

 

 تاثير آالينده ها بر سالمت انسان و جانوران

 مستقيم
 استنشاق

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

 گياهان  ..................

 سواالت پاسخ كامل دهيد؟به 
 د؟امنيت غذايي چه تفاوتي با ايمني غذايي دار -11
 علت استفاده كشاورزان از كود چيست؟ -12
 در كشاورزي ارگانيك چه مسائلي مطرح است؟ -13
 داليل ايجاد كشت گلخانه اي را بيان كنيد؟ -14
 مورد از مزاياي كشت گلخانه اي را بنويسيد؟ 2 -15

 
 در كداميك از موارد زير كمپوست و در كدام مورد ورمي كمپوست ايجاد مي شود؟ -16

 تجزيه مخلوط پوست ميوه ها و باقيمانده مواد غذايي خمراه با خاك و برگ هاي درختان ........................الف( 
 ب( خورده شدن برگ ها و باقيمانده مواد غذايي توسط كرم خاكي و باقيماندن فضوالت كرم .........................

 
 د:با توجه به شكل داده شده به سواالت پاسخ دهي -17

 الف( شكل مورد نظر بيان كننده چه موضوعي است؟
 ب(در كادرهاي داده شده جاهاي خالي را پر كنيد؟

 ج(از اين روش در كدام استان ايران استفاده شده است؟
 
 

 
 

 

 

 

 نمودار مقابل در مورد تاثير آلودگي ها را كامل كنيد:  -18

 تجمع يا تجزيه هيدروكربن هاي نفتي در گياه 

انتقال هيدروكربن هاي فراردر گياه به وسيله 
 ......و ......... و انتقال از خاك به اتمسفر

 تجمع يا تجزيه هيدروكربن هاي نفتي در گياه 

حضور هيدروكربن هاي نفتي 
 درريشه گياه به دليل جذب آب

افزايش جامعه ميكروبي به دليل ............و 
 افزايش سرعت تجزيه  هيدروكربن هاي نفتي

 ....... هيدروكربن هاي نفتي درسطح ريشه گياه 


