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 بارم ؤاالتس ردیف
 چرا کشاورزی عمدتاً در ایران به آبیاری نیازمند است؟ 1
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 گیرد؟هر یک از موارد زیر در کدام گروه از انواع آب قرار می 2

 ب( فاضالب:  الف( آب ماشین ظرفشویی:                                                   
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 مورد را نام ببرید. 3تن خاک خوب از عوامل از دست رف 3
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 .کمپوست را تعریف کنیدورمی 4
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 شود را نام ببرید.وسیله منزل که باعث آلودگی الکترومغناطیسی می 2 5
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 عامل انسانی را نام ببرید. 2هوا،  از منابع آالیندۀ 6
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 کنیم؟ )دو مورد(هایی میفسیلی چه استفادههای از سوخت 7
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 8

 الف( استان ................................ کمترین میزان بارندگی را در کشورمان دارد.

 امروزه آلودگی .................................، مشکل جدی کالن شهرهاست. (ب

 اند.مطرح شده یلیسوخت فس یزینی براجایگ که به عنوان ی هستندریپذدیتجد یمنابع انرژ....................... ...........................ج(  

 .. است............های بادی بیشتر باشد، آلودگی صوتی آن ......................های توربینهر چه قطر پرهد( 

 است. ............................انرژی .............. نیمأو ت دیولت ،های کشورهای دنیاغدغهترین دیکی از مهمه( 

 اتنگی دارد.بل رابطه تنگاقو احترام مت ..................................،  .....................................گردشگری با امنیت .................و( 

 روز ................................. با زمین و طبیعت است.در به( سیزدهز

 یران است.اضر از اهداف گردشگری در حال حا فرهنگی ............................ و سایر اماکن...............جود ............شهرستان شوشتر به واسطه وح( 
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 گیرد؟ها قرار میزیر در کدام نوع زباله هر یک از موارد 9

 ها:های ساختمانی:                                                             ب( سرنگالف( نخاله

 بزی:سیوه و ج( ضدیَخ:                                                                                 د( پوست م

1 

 به موارد زیر پاسخ کوتاه دهید. 10

 شکل مقابل نماد چه چیزی است؟الف( 

 ب( سازمان مدیریت پسماند وابسته به کجاست؟

 رواج زندگی مصرفی از کدام کشورها آغاز شد؟ ج(

 های زباله سوز چیست؟محدودیت احداث کارخانهد( 

 ببرید.از مشاغلی که با تنوع زیستی ارتباط دارند، دو مورد نام ه( 

 مردم محلی چگونه از خشک شدن تاالب برازان جلوگیری کردند؟و( 

 ( چرا گردشگری از بُعد فرهنگی و اجتماعی مهم است؟ز
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 کنند؟کنند؟ و چه چیزی تولید میهای بیوگاز )زیست گاز( چگونه کار مینیروگاه 11
 

1 

 مورد 2کنیم؟ )اهمیت بازیافت( ها را بازیافت میچرا زباله 12
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 را از داخل پرانتز انتخاب کنید. مورد صحیح 13

 های فشرده(لوح –روغن ترمز  –شیشه  –؟ )باتری نیستهای خطرناک الف( کدامیک جزء زباله

 ه(چرم و پارچ –پالستیک  –کاغذ و مقوا  –دهد؟ )پسماند غذا درصد پسماند خانگی را تشکیل می بیشترینب( کدامیک 

 تهران( قرار دارد. –مشهد  –شیراز  –نیروگاه زباله سوز تولید کننده برق در ایران در )اصفهان  اولینج( 

 ن و مرطوب(پربارا –سرد و خشک  –گرم و خشک  –کنند؟ )کویری ایجاد می مشکالت بیشتریهای زباله در چه مناطقی د( گورستان

 ؟ نیستان کوتاه )گاندو( در ایرزهه( کدامیک از دالیل در معرض انقراض قرار گرفتن تمساح پو

 کاهش زیستگاه( –از بین رفتن آبگیرها  –کاهش بارندگی  –)شکار توسط مردم محلی 

 ه در جنگل(احداث جاد –صید انبوه ماهیان  –سد سازی  –ها )خشک کردن تاالب ؟شودنمیو( کدام گزینه تخریب زیستگاه محسوب 

اص بوجود خدر شرایط  هایی از جاندارانحفظ بخشهای حیات وحش( برای پناهگاه –بانک ذخایر زیستی  –ز( )مناطق حفاظت شده 

 اند.آمده

 هوبره( –اه تمساح پوزه کوت –گیاه سنبل آبی  –است؟ )گیاه مهر خورش  متفاوتح( کدام گزینه از نظر خطر انقراض با بقیه 

 ژئوپارک قشم( –چشمه باداب سورت  –کوه دماوند  –میراث طبیعی ایران چیست؟ )تاالب کانی برازان  دومینط( 

 وده است.حج( ب –نویسی سفرنامه –سراها ساخت کاروان –در به)سیزده ترغیب مسلمین به گردشگری( یکی از اهداف اصلی در ی

 (گاه حیات وحشپناه –منطقه حفاظت شده  –آثار طبیعی ملی  –ک ملی چه نام دارد؟ )پار حفاظتاستراتژیک  ارزش ( اراضی دارایک

 قرار دارد. الهیجان( استان گیالن –رشت  –انزلی  –فومن )در شهر  قلعه رودخانل( 
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 گرایی چیست؟پیامد فرهنگ مصرف 14
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 15

 تواند تأثیر در جمعیت مارهای آن منطقه داشته باشد.الف( کاهش درختان بلوط زاگرس می

 های گذشته نسبت به حال حاضر، بیشتر بوده است.ب( سرعت انقراض در زمان

  یابد.ج( در صورتی که سرعت برداشت از سرعت بازسازی بیشتر باشد، تنوع زیستی افزایش می

 نقراض است.اپشت پوزه عقابی بر خالف افعی لطیفی در معرض خطر ( الکد

1 

 زاد را تعریف کنید.گونه بوم 16

 

 زاد ایران دو مورد نام ببرید.های بوماز گونه

1 

 مورد آن را بنویسید. 2آلودگی محیط زیست اثرات مختلفی روی جاندارن دارد.  17

 
 

5/0 

 مورد را فقط نام ببرید. 4از عوامل تهدید کننده تنوع زیستی،  18
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 های گردشگری زیر را مشخص کنید.جاذبهنوع  19

 .....................گلی: ............................................................. در شهر: ................الف( ایل

 .............های حرا: ................................................ در استان: ......................ب( جنگل

1 

 1 مورد را نام ببرید. 4از عوامل اصلی مؤثر بر گردشگری ایران  20

 


