
 به نام خدا

کتاب انسان ومحیط زیست  5سواالت فصل   

. در هریک از سواالت زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید (  1  

رها کردن یا دفن آنها در محیط، صحیح نیست ؟ دسته از زباله ها باید با روش ها وشرایط خاصی دفن شوند وکدام ( الف   

زباله های ساختمانی (  4زباله های کشاورزی     (  3زباله های بیمارستانی         (  2زباله های خانگی       (  1  

روزانه در ایران حدود چند هزار تن زباله تولید می شود و چند درصد آن باز یافت می شود ؟( ب   

درصد  7هزار و کمتراز  52( 4درصد     11هزار و 322(  3درصد       52هزار و 122( 2درصد         7هزارو  22( 1  

کدامند ؟( خاک چال ) مواد مناسب برای عایق بندی ته وکناره های گورستان زباله ( پ  

هیچکدام( 4رس و پالستیک             (  3رس و ماسه                (  2شن وماسه                 (  1  

کدام کشور رتبه اول را در باز یافت زباله دارد ؟ (  ت  

برزیل (  4ژاپن                           (  3هندوستان                   (  2آلمان                        (  1  

؟از تمام قسمت های کاغذ برای نوشتن استفاده کنیم، کدام مورد از سه راه حل طالیی در مسئله زباله است ( ث  

تمام موارد(  4بازمصرف                     (  3بازکاهی                         (  2بازیافت                  (  1  

باتری و روغن ترمز ازانواع کدام دسته زباله ها می باشد ؟(  ج  

خطرناک (   4خانگی وشهری             (    3کشاورزی                      (  2بیمارستانی         (  1  

نماد بین المللی بازیافت نشانگر کدام یک از موارد زیر است ؟(  چ  

تمام موارد (  4مصرف محصوالت بازیافتی   (  3جمع آوری و وتفکیک مواد قابل بازیافت   (  2تولید کاالی جدید    ( 1  

است ؟اولین نیروگاه زباله سوز تولید کنندۀ برق در کدام شهر ایران ( ح    

شیراز  (    4تبریز                       (   3تهران                        ( 2اهواز                      (  1  

درکشورما کدام سازمان عهده دار مدیریت پسماند است ؟( خ   

سازمان آب (  4شهرداری            (    3محیط زیست      (  2داری                  استان(  1  

(1 )  

 



(یک کلمه اضافی است . )جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید (  2  

(کاغذ و مقوا   –ناک های خطرزباله  –سوزاندن زباله   -مواد پالستیکی    -مصرف گرایی   -انرزی التریکی    -صرفه جویی  )  

.بازیافت شوند از نفت کمتری استفاده می شود و کربن دی اکسید کمتری وارد جو می شود .................وقتی که( الف   

.به دست می آورند  از سوزاندن زباله ها ............... امروزه با احداث نیروگاه های زباله سوز ،( ب   

.بیشترین مقدار را تشکیل می دهد .......................درمیانگین یک ظرف پسماند خانگی (  پ  

.هستند ................گوشی های تلفن همراه ازانواع رایانه ها وتجهیزات جانبی آنها ، لوح های فشرده ، (  ت  

.در مصرف انرژی می شود ...............بازیافت موجب (  ث  

. ، استفاده بی رویه منابع وبر جای گذاشتن انبوهی اززباله در محیط است ..................پیامد (  ج  

. درستی یا نادرستی عبارات زیررا مشخص کنید (  3  

. دفن زباله بیشترین مطلوبیت را درهرم مدیریت پسماند را دارد ( الف   

.ند ، حفر می کنند خاک چال گودالی است که برای انبار کردن پسما(  ب   

.کشورهای پیشرفتۀ صنعتی  درموضوع دفن زباله با مشکل روبه رو نیستند (  پ  

.هستند المپ های کم مصرف و فلورسنت ازانواع زباله های صنعتی ( ث  

. علت هریک از موارد زیر را بنویسید (  4  

.باز یافت موجب حفاظت ازمنابع وصرفه جویی در مصرف آنها می شود ( الف   

. زمین های شیب داربرای دفن زباله مناسب نمی باشند ( ب   

.نصب لوله هایی  دردرون  گورستان های دفن زباله (   پ  

.کشورهای  پیشرفتۀ صنعتی بیشتر به محیط زیست آسیب می رسانند تا کشورهای توسعه نیافته مانند کشورهای  آفریقایی ( ت  

.شور ژاپن سطل های زباله  درکزیاد بودن تعداد (  ث  

.گورستان های زباله در استانهای مازنداران وگیالن مشکالت بیشتری ایجاد می کنند (  ج  

درمحل زندگی شما یک معدن الومینیم و مقداری زیادی زباله هایی ازضایعات آلومینیمی وجود دارد استفاده ازکدام یک را (  چ

چرا ؟ پیشنهاد می کنید ؟   

 

(2 )  



.پاسخ کوتاه دهید (  5  

، خانگی و شهری  می باشند یا خطرناک ؟ فجاری  وسمی دارند نزباله های که تاثیرات آتش زایی وا( الف   

کشور پیشگام درحمل ونقل عمومی با انرژی ریست گاز سوئد است یا استرالیا ؟( ب   

از پسماندهای غذاها و میوه ها ، خاک برگ تهیه کنیم بازمصرف می باشدیا بازیافت ؟( پ  

یا است همراه خود بیاورند ، بازمصرف ......دربرگزاری مراسم دینی در مدارس ازدانش آموزان خواسته شود که بشقاب و قاشق و( ت

 بازکاهی ؟

گردآب های بزرگ زبا له  دررودخانه ها تشکیل می شود یا اقیانوس ؟( ث  

.دهید ؟ دفن وانهدام زباله یا بازمصرف کدام یک را ترجیح می   ی باشیددارشهردراگر شما مسول فنی بازیافت (  ج  

.زباله های خانگی وشهری به دوگروه تقسیم می شوند نام ببرید (  6  

دارد ؟ ام زباله است ، این روش چه معایبیسوزاندن زباله ها یکی ازروش های انهد(  7  

.سه راه حل طالیی درمسئله زباله راذکر کنید(  1  

.مقدار زیادی فلزات سمی وخطرناک وجود دارد سه مورد از آنها رانام ببرید درزباله های الکترونیکی (  9  

  .بازیافت زباله ها  دارای مزایای زیادی می باشد ، سه مورد از آنها را بنویسید  (  12

: اصطالحات زیر را تعریف کنید (  11  

بازمصرف (  مدیریت پسماند                     ج ( ت           بازکاهی زباله   ( خا ک چال              پ ( پسماند          ب ( الف   

اگر دفن زباله بااصول وشرایط صحیح صورت نگیرد چه مشکالتی به وجود می آید ؟(  12  

در هرم مدیریت پسماند ازراس هرم به سمت قاعده هرم مطلوبیت چه تغییری می کند ؟ چرا ؟(  13  

ت بازمصرف زباله درمدیریت پسماند می شود را بیان کنید ؟دومورد ازاقداماتی که در جه(  14  

آن مربوط به روستاهاست ؟حدود چند درصد ازتولید زباله کشور مربوط به ساکنان شهرها و چند در صد (  15  

  

 

 

(3 )  

 

 



 

زباله ، فاجعۀ محیط زیست ) 5سواالت فصل   

نریمان وهابی شکرلو: طراح سوال   

انسان ومحیط زیست : سرگروه درس   

مسجدسلیمان : شهرستان   

خوزستان : استان   

 باتشکرازراهنمایی های سرکارخانم موذن سرگروه محترم استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


