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 نمونه سوال انسان و محیط زیست

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

       آفرینش زیبای تابلوی زیستی، تنوع عنوان درس:

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

 honarjo1@ کانال تلگرام:

 عوامل تخریب زیستگاه ها را بنویسید. 1

 دریاها و ها البتا کردن خشک مسکونی، یا کشاورزی های زمین به طبیعی های محیط تبدیل

 .هستند ها زیستگاه تخریب عوامل از سدسازی و جاده ها، سازه احداث برای

 

 جاهای خالی را پر کنید. 2

 محیط با ارتباط در نادرست های اقدام از پیشگیری برای گام ترین مهم زیستی تنوع شناخت

 .است زیست

 .شود می بررسی ژن و گونه ،سازگان بوم سطح سه در معموالً زیستی تنوع

 نابود کامل طور به گونه است ممکن نباشد، مناسب جانداری حیات برای زیست محیطاگر 

 .گویند می انقراض پدیده این هب .شود

 

 چند مورد از جانوران در حال انقراض را نام ببرید. 3

 یا یلطیف افعی، سیاه خرس، عقابی پوزه پشت الک، ایرانی زرد گوزن، کوتاه پوزه یا تاالبی تمساح

 دماوندی

 

 عبارتهای زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی  4

 وجود دیگری جای در و اند خاص جغرافیایی منطقه یک به منحصر ،زاد بوم های گونهالف( 

 درست ندارند.

 درست .است زیستگاه تخریب زیستی، تنوع رفتن دست از عامل ترین مهمب( 

 نادرستندارد.   اقلیم هیچ تاثیری روی بارشی، الگوهای و دما تغییرج( 
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 به چه مناطقی می گویند؟ یزیست تنوع داغ نقاط  5

 فراوانی تعداد زیستگاه زیاد، ای گونه تنوع داشتن بر عالوه که دارند وجود زمین کره در مناطقی

 تنوع داغ نقاط مناطق این به .هستند انقراض خطر در آنها از بعضی که زادند بوم های گونه از

 های کوه رشته و ایران شرق شمال های کوه البرز، ارسباران، های جنگل .گویند می زیستی

 .دارند قرار نقاط این از بخشی در س،زاگر

 

 را تعریف کنید. مناطق حفاظت شده 6

 در ای ویژه اهمیت یا اند مناسب ها رستنی و جانوران زیستِ ایبر که مناطقی دنیا سراسر در

 .به این مناطق، مناطق حفاظت شده می گویند .گیرند می قرار حفاظت تحت دارند، زیستی تنوع

 

 

 www.hoonarjo.ir دریافت نمونه سوال، جزوه آموزشی، پاورپوینت و ... در سایت هنرجو 

 honarjo1@کانال تلگرام: 

 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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