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  )                                             30( سوره انبياء   آيه       چيزي را زنده گردانيديمو از آب هر                            »در مصرف آب صرفه جويي كنيم « 
  

  بارم   ســـــواالت رديف
    )غ /ص.(درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد  الف

  25/0  ديگر پيامدهاي آلودگي هوا است. ازتغييرات آب و هوايي و گرمايش جهاني   1

  25/0  اتانول به طور عمده از بقاياي گياه سويا به دست مي آيد.  2

  25/0  .در هرم مديريت پسماند، بازمصرف مطلوبيت بيشتري نسبت به بازيافت دارد  3

  25/0  .گونه جانور بي مهره وجود دارد 1400در ايران بيش از   4

  25/0  گونه گياه آونددار در ايران شناسايي شده است. 8000حدود   5

  25/0  گونه هاي بوم زاد در تمام مناطق جغرافيايي وجود دارند.  6

  25/0  درصد از مصارف آب در كل كشور مربوط به بخش آشاميدني و شهري است. 60در حدود   7

  25/0  مي گذارند. آالينده ها به صورت غير مستقيم از طريق استنشاق يا  جذب پوستي روي سالمت انسان و جانوران تأثير   8
  

    قرار دهيد: رادر جاهاي خالي كلمات مناسب   ب
  5/0  دما است............. ...........................يكي از عواملي كه آلودگي هوا تشديد مي كند پديده   9
  5/0  هوا است............ ..........................ي جهت آگاهي از  دكلي........ .........................شاخص كيفيت هوا   10

  5/0  باالتري برخوردار است......... ...........................كمتر و ...... ...........................استفاده از اتانول در مقايسه با گازوئيل از   11
  5/0  بااليي نياز دارد....... ..............................و ... .................استفاده از سلولهاي خورشيدي به   12

  5/0  حداقل مطلوبيت را دارد............. ...............بيشترين مطلوبيت و .......... ...............................باتوجه به هرم مديريت پسماند   13

  5/0  است.... .....................................به جا گذاشتن انبوهي از زباله در محيط از پيامدهاي   14

  5/0  پيشگام هستند.................. ............كشورهاي سوئد، سوئيس و آلمان در بدست آوردن انرژي از   15

  5/0  را دارند....... .................و . ................زباله هاي كه منشأ زيستي دارند قابليت توليد   16

  25/0  تبديل مي كنند.............................در كارخانه هاي بازيافت، كاغذ هاي مصرف شده را به   17

  5/0  افراد گونه ها شود........... ...........................ممكن است باعث ............ ........................آلودگي   18
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  بارم   ســـــواالت رديف
  5/0  شود................... نباشد ممكن است گونه به طور كامل ...... ...................اگر محيط زيست براي حيات جانداري   19
 25/0  در بخشي از نقاط داغ تنوع زيستي قرار داررند. ............................جنگلهاي   20
  5/0  بوده است...... ......................در ترغيب مسلمين به ...... .......................حج از گذشته تاكنون يكي از   21
  5/0  مي كند....... ...............به مناطق طبيعي است كه محيط زيست را . ........................بوم گردشگري يك مسافرت   22
  5/0  گذارد.دوران سفر را براي ديگران مي ....... .................است كه در آن شخص .... ...................سفرنامه سبكي   23
  5/0 وجود دارد... ..................و ...................ميان گردشگران، جوامع ميزبان، جاذبه هاي گردشگري و محيط زيست   24
 25/0  باشد، قابل مصرف هستند....... ........................محصوالت تراژن در صورتي كه   25

    

    انتخاب كنيد:سؤاالت تستي: گزينه مناسب را   ج
  اين جمله به كدام بخش مربوط است؟"توليد كنيمزباله هر يك از ما مي توانيم با انتخاب شيوه مصرف مناسب، كمتر " 26

  ) مصرف بهينه4) بازكاهي                  3) صرفه جويي                2)بازيافت             1
5/0 

  ...............................................است.پوسال  27
  )همه موارد4)نوعي كود آلي و طبيعي                 3)بسيار مغذي            2)از پسماندهاي خانگي و شهري    1

5/0 

  فراواني آفات و بيماريها با كداميك از عوامل زير در ارتباط است ؟  28
  ) تخريب زيستگاه4      ) تغيير اقليم   3      ) آلودگي زمينهاي كشاورزي   2     )آلودگي محيط زيست  1

5/0 

  كدام جمله در مورد برداشت بي رويه درست است؟  29
  ) در برداشت بي رويه استفاده ها از تنوع زيستي پايدار است2         بازسازي بيش از سرعت برداشت است )سرعت1

) در برداشت بي رويه استفاده ما از تنوع زيستي 4وجب افزايش جمعيت گونه هاست     ) سرعت برداشت بي رويه م3
  ناپايدار است

5/0 

  است..... .......................مهمترين عامل از دست رفتن تنوع زيستي   30
      ايجاد ناهنجاري مادرزادي) 4) تخريب زيستگاه ها    3  ) نامساعد شدن شرايط اب و هوايي2 )از بين رفتن گونه ها      1

  

5/0 

  كدام گزينه در مورد سياستهاي كالن كشور درست است ؟  31
  در كشور) شناخت جاذبه هاي طبيعي و جغرافيايي 2      مسافرتي يس مراكز پذيرايي و شركتهاي خدماتي و)تأس1

  ترويج زبان و آداب و رسوم بومي –) 4                                 ) رواج و گسترش گردشگري در كشور3

5/0 

پديده ها با مجموعه هاي گياهي و جانوري به نسبت كوچك، جالب، كم نظير، استثنايي و غير قابل جايگزين كه داراي   32
  هستند. ارزشهاي حفاظتي، علمي، تاريخي يا طبيعي

  ) آثار طبيعي ملي4)  پناهگاه حيات وحش         3) مناطق حفاظت شده         2)پاركهاي ملي         1

5/0 

  كداميك از موارد زير جزء ويژگي هاي اصلي سفرهاي بوم گردشگري است ؟ 33
  ) درك عميق از محيط زيست2)آشنايي با جاذبه هاي طبيعي گردشگري                1

  ) دستيابي به پايداري محيط گردشگري4     ناخت تنوع نژادي و فرهنگي                       ) ش3

5/0 

  . در يك جامعه است..................گردشگري پايدار به معناي رسيدن به رشد در شيوه حفظ طبيعت و محيط زيست و....  34
  تاريخ و تمدن) فرهنگ و 2                 )درك سطح فرهنگي و تربيتي1

                                                                                    ) نيازهاي نسلهاي آينده4                           ) جاذبه هاي گردشگري3
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  »در حفاظت از محيط زيست خود كوشا باشيد« 

  »موفق و سربلند باشيد«

  نامند.مي .... ....................استفاده مجدد از فاضالب را اصطالحاً   35
  ) آب خاكستري4         ) بازچرخاني      3        ) آب مجازي   2)مديريت منابع آب           1

5/0  

  .انتخاب شوند  ...........................................................شيوه هاي مختلف ابياري بايد براساس   36
  ) تغييرات دمايي و نوع خاك2          )شرايط آب و هوايي و نوع خاك          1

  ) شرايط آب و هوايي و نوع كشت4       ) ميزان بارندگي و نوع كشت                 3

5/0  

  نام دارد...................................... كم هزينه ترين و كم خطر ترين روش رفع آلودگي خاك   37
  ) پاكسازي4      ) زيست پااليي    3     ) فرآيند رفع آلودگي  2     )گياه پااليي  1 

5/0  

    سؤاالت تشريحي  د 
  .دو مورد از مزاياي بازيافت را بنويسيد  38

  
  
  
  

5/1  

  .اهميت و ارزش تنوع زيستي را توضيح دهيد   39
  
  
  

5/1  

  .توسعه پايدار را تعريف كنيد  40
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