
 

 

 تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش !درس ششم

 سٌجبة ایشاًی چِ تبحیشی ثش دسختبى ثلَط داسد؟ -1

-وٌٌذ وِ تؼذادی اص آىصهستبى( دس جبّبی هتفبٍت دفي هی ّب سا )ثشایٌٌذ تؼذادی اص داًِوّب وِ اص هیَُ ثلَط استفبدُ هیسٌجبة

 ضَد.سٍیذُ ٍ سجت گستشش جٌگل ثلَط هی ّب دس فصل ثْبس

ّبی ٍحطی ّن ت پطِ هبالسیب وِ هَجت هشي صًجَسثشای وبّص جوؼی ثشًٍئیدس وطَس ( DDTد. د. ت ) ًتیجِ استفبدُ اص سن -2

 چِ ثَد؟ ،ضذ

ٍ ایي صًجَسّب  وشدًذخَسًذ سا ضىبس هیسمف خبًِ سا هیّب السٍّبیی وِ وبّگل )چَى صًجَسّب فشٍ سیختي سمف وبّگلی خبًِالف: 

 ثَد. عبػَى ثیوبسی ضیَع ة: ٍ (ّن دس احش سن هشدًذ

 تشیي گبم ثشای پیطگیشی اص الذام ًبدسست دس استجبط ثب هحیظ صیست است.هْنضٌبخت ..............  -3

 تٌَع صیستی

 ثشًذ............... سا ثِ وبس هیثشای تَصیف گًَبگًَی حیبت ٍاطُ  -4

 تٌَع صیستی

 برود(می کار بٍ را زیستی تىًع ياژٌ حیات، گًواگًوی تًصیف برای بىًیسید. را زیستی تىًع ياژٌ کاربرد علت)

 ؟ضَدتٌَع صیستی دس چٌذ سغح ثشسسی هی -5

 (شًدمی بررسی ژن ي گًوٍ ،سازگان بًم سطح سٍ در معمًالً زیستی تىًع)  ، طىسبصگبى، گًَِسِ سغح ثَم

 تؼشیف گًَِ؟ -6

 آٍسًذ.ّبی صیستب ٍ ثبسٍس ثِ ٍجَد هیوٌٌذ ٍ صادُگَیٌذ وِ ثب یىذیگش آهیضش هیضجیِ ثِ ّن هی ای اص جبًذاساىثِ هجوَػِ

 ػبهل تؼییي وٌٌذُ صفبت چیست؟ -7

 طى

 اّویت تٌَع طى چیست؟ -8

 ضَد.ثبػج حفظ گًَِ هیدس سبصگبسی افشاد گًَِ ثب ضشایظ هحیغی ًمص داسد ٍ دس ًتیجِ 

 



 

 

 )ثب هخبل( سبصگبى چیست؟ثَم -9

گَیٌذ هخل یه گلذاى سبصگبى هیوٌٌذ ثَموِ دس یه هحیظ صًذگی هی ّبصًذُ ٍ استجبط هتمبثل آىػَاهل غیش ،ثِ هجوَع جبًذاساى

 .یب یه الیبًَس

 ّبیی )هطبغلی( ثِ تٌَع صیستی ٍاثستگی داسًذ؟چِ فؼبلیت -11

 آٍسی گیبّبى داسٍیی ٍ چشای دام دس هشاتغجوغ ،صیبدی

 ثٌَیسیذ. سا صیستی تٌَع اّویت -11

 است. صیستی تٌَع ثِ هشاتغ، ٍاثستِ دس دام چشای ٍ داسٍیی گیبّبى آٍسیجوغ صیبدی، هبًٌذ ّبییفؼبلیت یب هطبغل

 گًَِ جبًذاس چیست؟ًتیجِ اص ثیي سفتي ّش  -12

 دّین.اًستین اص آى ثیبهَصین اص دست هیتَثْشُ ٍ آًچِ سا هی، ثب اص ثیي سفتي ّش گًَِ جبًذاس

 چیست؟ جبًذاس ّش همبثل دس اًسبى ٍظیفِ -13

 .وٌذ حوبیت ّبآى حیبت اص داسد ٍظیفِ هخلَلبت اضشف ػٌَاى ثِ اًسبى ٍ داسد صًذگی حك خَد خَدی ثِ جبًذاسی ّش

 وبسثشد صالَدسهبًی دس چیست؟ -14

 ّبی خًَی ثِ وبس سٍد.تَاًذ دس سفغ لختِلَ هبدُ ضذ اًؼمبد خَى داسد ٍ هیصا

 ّب دس صٌبیغ هتفبٍت اص وذام هَجَد صًذُ الگَ ثشداسی ضذُ است؟ثشای سبخت افطبًِ -15

 وٌذ(سا ثِ ضذت ثِ سَی دضوي پشتبة هی اص سَسه ثوجبساى وٌٌذُ )وِ تشویت داؽ ٍ سوی

 وبسثشد وفطذٍصن دس صًذگی هب چیست؟ -16

 ضَد.اد ضیویبیی دس هجبسصُ ثب آفبت هیخَسًذ سجت وبّص هصشف هَّبی آفت سا هیّب وِ حطشُاستفبدُ اص وفطذٍصن

 ّبی گیبّی لبسُ اسٍپبست؟بیی ضذُ هؼبدل چِ ًسجتی اص گًَِگًَِ گیبّی آًٍذاس وِ دس ایشاى ضٌبس 8111 -17

 بّی لبسُ اسٍپبست.ّبی گیگًَِ دسصذ 81هؼبدل 

 دّیذ. تَضیح سا ایشاى اسصضوٌذ ٍ ثبال صیستی تٌَع -18

 اص ثسیبسی. اسٍپبست لبسُ گیبّی ّبیگًَِ دسصذ 81 هؼبدل تؼذاد، ایي. اًذضذُ ضٌبسبیی ایشاى دس آًٍذداس گیبُ گًَِ 8111 حذٍد

 .ضًَذهی هحسَة هلی ّبیسشهبیِ ٍ اسصش ثب ػٌبصش ٍ ایشاى اًحصبسی یب صادثَم ّب،گًَِ ایي



 

 

 صاد چیست؟گًَِ ثَم -19

 صاد گَیٌذ.ّبی ثَماًذ ٍ دس جبی دیگش ٍجَد ًذاسًذ،گًَِهٌحصش ثِ یه هٌغمِ جغشافیبیی خبظّبیی وِ ثِ گًَِ

 ثٌَیسیذ. سا ایشاى دس هْشُثی ٍ داسهْشُ جبًَساى تؼذاد -21

 .داسد ٍجَد هْشُثی جبًَس فشاٍاًی تؼذاد ٍ داسهْشُ جبًَس گًَِ 1411 اص ثیص ایشاى دس

 سٍد؟َع صیستی ثِ چِ هفَْهی ثِ وبس هیًمبط داؽ تٌ -21

صادًذ وِ ثؼضی اص ّبی ثَمستگبُ تؼذاد فشاٍاًی اص گًَِصی ،ای صیبدسًذ وِ ػالٍُ ثش داضتي تٌَع گًَِهٌبعمی دس وشُ صهیي ٍجَد دا

ّبی ضوبل ضشق ایشاى وَُ –الجشص  –هخل جٌگل اسسجبساى  .گَیٌذداؽ تٌَع صیستی هیاًذ ثِ ایي هٌبعك ًمبط ّب دس خغش اًمشاضآى

 ّبی صاگشسٍ سضتِ وَُ

 لشاس داسد؟ ایشاى وجبی دس ایشاى داؽ ًمبط تشیيهْن -22

 داسًذ لشاس ًمبط ایي اص ثخطی دس صاگشس، ّبیوَُ سضتِ ٍ ایشاى ضشق ضوبل ّبیوَُ الجشص، اسسجبساى، ّبیجٌگل

 اًمشاض چیست؟ -23

 گَیٌذ.بثَد ضَد ثِ ایي پذیذُ اًمشاض هیاگش هحیظ صیست ثشای حیبت جبًذاساى هٌبست ًجبضذ هوىي است گًَِ ثِ عَس وبهل ً

 پدیدٌ ایه ٍشًد. ب وابًد کامل طًر بٍ گًوٍ است ممکه وباشد، مىاسب جاوداری حیات برای زیست محیط اگر)

 (گًیىدمی اوقراض
 ثٌَیسیذ. سا اهشٍصی جْبى دس ٍجبًَسی گیبّی ّبیگًَِ اًمشاض ٍضؼیت -24

 است یبفتِ افضایص ّبگًَِ سفتي ثیي اص سشػت اهشٍصُ اهب است؛ داضتِ ٍجَد صهیي وشُ سٍی حیبت گیشیضىل اثتذای اص اًمشاض

 است............... ایشاى دس استبى  صادّبی ثَمهَس خَش یب هْش خَش اص گًَِ -25

  ّشهضگبى

 وٌذ.؟ت ٍ دس وذام لسوت ایشاى صًذگی هیوٌذ وذام اسّبی جْبى وِ دس ایشاى صًذگی هیتشیي افؼیوویبة اص -26

 وٌذ.ص وَچىی اص الجشص هشوضی صًذگی هیافؼی لغیفی یب دهبًٍذی است وِ دس ثخ

 ثجشیذ. ًبم سا اًمشاض حبل دس جبًَساى اص هَسد چٌذ -27

 دهبًٍذی یب لغیفی افؼی سیبُ، خشس ػمبثی، پَصُ پطتالن ایشاًی، صسد گَصى وَتبُ، پَصُ یب تبالثی توسبح

 ػَاهل تْذیذ وٌٌذُ تٌَع صیستی سا ًبم ثجشیذ؟ -28

 تغییش اللین ؛ّبی ثیگبًِ هْبجن؛ گًَِسٍیِ ٍ استفبدُ ًبپبیذاس؛ آلَدگی هحیظ صیستداضت ثیثش ؛تخشیت صیستگبُ



 

 

  است............... ، شیي ػبهل اص دست سفتي تٌَع صیستیتهْن -29

 تخشیت صیستگبُ

 ضَد؟ّبیی اًجبم هیتخشیت صیستگبُ ثِ چِ ضىل -31

 وبهل یب حزف صیستگبُ ضىل تغییش ،وبّص ویفیت ،ثِ صَست لغؼِ لغؼِ ضذى

 ػَاهل هَحش دس تخشیت صیستگبُ سا ًبم ثجشیذ؟ -31

ّب، جبدُ ٍ سذسبصی ّب ٍ دسیبّب ثشای احذاث سبصُتبالةوشدى خطه  ،ّبی وطبٍسصی یب هسىًَیّبی عجیؼی ثِ صهیيتجذیل هحیظ

 ّب ّستٌذ.اص ػَاهل تخشیت صیستگبُ

 سٍیِ اص تٌَع صیستی چیست؟ثشداضت ثی -32

 سبصی آى ثبضذ.ی اص تٌَع صیستی ثیص اص سشػت ثبصثشداسِ ایي است وِ سشػت ثشداضت ٍ ثْشُسٍیهٌظَس اص ثشداضت ثی

 پبیذاس است؟اص تٌَع صیستی ًبلتی استفبدُ هب دس چِ حب -33

 سٍیِدس صَست ثشداضت ثی

 سٍیِ سا ًبم ثجشیذ؟ّبیی اص ثشداضت ثیًوًَِ -34

 لبًًَی ٍ صیذ اًجَُ.ضىبس غیش ّب،دامسٍیِ چشای ثی

 ثٌَیسیذ. سا هبّی اًجَُ صیذ پیبهذّبی -35

 .وٌذهی تْذیذ ًیض سا غیشخَساوی ّبیگًَِ حیبت ّب،هبّی جوؼیت وبّص ثش افضٍى هبّی، اًجَُ صیذ

 ّب سا ًبم ثجشیذ؟وٌذ آىضىل صًذگی جبًذاساى سا تْذیذ هی آلَدگی هحیظ صیست ثِ سِ -36

 ثبػج هشي افشاد گًَِ  الف(

 هخلی ٍ وبّص جوؼیت گًَِة( تبحیش ثش ضشایظ تَلیذ

 صادی.ّبی هبدسثبػج تَلیذ جبًذاساى ثب ًبٌّجبسید( 

 چیست؟( بیگاوٍ )گًوٍ گَیٌذ؟ّبیی هیگًَِهْبجن ثِ چِ گًَِ ثیگبًِ  -37

وِ دس  ضَدآى صیستگبُ گًَِ ثیگبًِ هحسَة هیوٌذ ثشای ثِ عَس عجیؼی دس آًجب صًذگی ًوی ای ٍاسد صیستگبّی ضَد وِاگش گًَِ

 ضًَذ.ی ثیگبًِ ثِ گًَِ هْبجن تجذیل هیّبثسیبسی اص هَاسد ایي گًَِ



 

 

 یبثٌذ؟ػت ثیطتشی سضذ ٍ تىخیش هیصیستگبُ ثب سشّبی صیش دس یه اص گًَِوذام -38

 ة( گًَِ ثیگبًِ هْبجن                         ّبی ثَهی الف( گًَِ

 ة

 ؟وٌٌذهی ػول تشهَفك هٌبثغ اص استفبدُ دس ّبصیستگبُ دس صیش ّبیگًَِ اص یهوذام -39

 هْبجنّبی ثَهی                          ة( گًَِ ثیگبًِ الف( گًَِ

 ة

 چیست؟ هْبجن گًَِ ثِ ثیگبًِ گًَِ تجذیل ًتیجِ -41

 .اًذاصًذهی خغش ثِ سا ثَهی ّبیگًَِ حیبت ٍ یبثٌذهی تىخیش ٍ سضذ جذیذ صیستگبُ دس سشػت ثِ ثیگبًِ ّبیگًَِ

 تغییش اللین چِ تبحیشی ثش تٌَع صیستی داسد؟ -41

ّب ٍ فبت ٍ ثیوبسیفشاٍاًی آ ّب ؛ صهبى تَلیذهخل جبًَساى ؛ عَل دٍسُ سضذ ؛گًَُِ جغشافیبیی پشاوٌص تغییش اللین ثبػج تغییش هحذٍد

 ضَد.ّبی جبًَسی هیصهبى هْبجشت گًَِ

 ضَد؟.............. هی، ثبػج تغییش تغییش دهب ٍ الگَّبی ثبسضی -42

 اللین

 دّذ وذام است؟وطَس سا دس هؼشض خغش لشاس هیوبل ّبی ضػلت تىخیش آسبى، تٌَع صیستی تبالةّبیی وِ ثِ اص جولِ گًَِ -43

 گیبُ سٌجل آثی

 ًیست( –، ثَهی ایشاى )است ساوي -44

 ًیست

 ّبی ضوبل ایشاى چیست؟ػلل تىخیش سشیغ ساوي دس استبى -45

 خَاس ثَدىي دضوي عجیؼی دس هٌغمِ ٍ ّوِ چیضًذاضت

  است............... اص پشًذگبى ًبدس ایشاًی دس هؼشض اًمشاض  -46

 ّشثشُ 

 



 

 

 ثشداسی پبیذاس یؼٌی چِ؟ثْشُ -47

ضَد تب پبسخگَی ًیبص  ّبی سبوٌیي وًٌَی صهیي تبهیي ضَد ٍ ّن تٌَع صیستی ثِ ثْتشیي ضىل ثِ آیٌذگبى هٌتملیؼٌی ّن ًیبص

 ّب ثبضذ.آى

 ّبی حفبظت اص هحیظ صیست ٍ تٌَع صیستی آى وذاهٌذ؟وبسساُ -48

ثبٍس سبصگبس ثب هحیظ داضتي  ؛ ّبی هَفك دس حفبظت؛ استفبدُ اص تجشثِایجبد ثبًه رخبیش صیستی  ؛ ایجبد هٌبعك حفبظت ضذُ

 صیست

 ثِ چِ ًبهی هؼشٍف است؟ ،گیشًذّب تحت حفبظت لشاس هیهٌبست ثشای صیست جبًَساى ٍ سستٌیایٌىِ دس سشاسش دًیب هٌبعمی  -49

 هٌبعك حفبظت ضذُ

 گیشد؟ػولی صَست هی بًه رخبیش صیستی چِدس ایجبد ث -51

ضًَذ تب دس صَست لضٍم اهىبى ثذى جبًَساى دس ضشایظ خبظ حفظ هیّبی ثخطی اص ثبفتّبیی اص جبًذاساى هخل داًِ گیبّبى یب ثخص

 تحمیك یب حتی احیبی آى جبًذاساى فشاّن ضَد.

 ّبی هَفك دس حفظ تٌَع صیستی دس ایشاى وذام هَسد است؟اص تجشثِ -51

 ایشاًی احیبی گَصى صسد

 چشا جوؼیت گَصى صسد ایشاًی ثِ ضذت وبّص یبفتِ ثَد؟ -52

 ثِ دالیل هتفبٍت اص جولِ وبّص صیستگبُ ٍ ضىبس

 ًبهٌذ............... هیهشدم استبى سیستبى ٍ ثلَچستبى توسبح تبالثی یب پَصُ وَتبُ سا  -53

 گبًذٍ

 داضتِ ثبضذ؟توسبح  تبالثی دس ایشاى ًسجت ثِ پبوستبى ٍ ٌّذ صًذگی ثْتشی  چِ ػبهلی ثبػج ضذُ، -54

داسد ٍ ًجبیذ ثِ آى ذٍ آة سا پبویضُ ًگِ هیًییبى سیستبى ٍ ثلَچستبى وِ ثبٍس داسًذ گبثِ دلیل ثبٍس )سبصگبس ثب هحیظ صیست( سٍستب

 آسیت ثشسبًٌذ.

 ٍظیفِ هي دس حفظ تٌَع صیستی چیست؟ -55

 وٌن وبسی اًجبم ًذّن وِ ثِ تٌَع صیستی آسیت ثشسبًذ.تالش هی -1

 .گَینداًن ثِ دیگشاى ًیض هیآًچِ اص تٌَع صیستی هی -2



 

 

 وٌن.ام سا هغبلؼِ هیع صیستی هحل صًذگیتٌَ -3

 حفظ تٌَع صیستی چِ ثبیذ اًجبم دٌّذ؟ ثشای ،هسئَالى -56

 لبًًَی جلَگیشی وٌٌذ.غیش بى ٍ جبًَساى ثِ وطَس ثِ عَسّبی گیبّاص ٍسٍد ٍ خشٍد گًَِ

 الذام هٌبست ثشای حفظ تٌَع صیستی سا اًجبم دٌّذ.

 ّبی ػوشاًی اص آسیت ثِ تٌَع صیستی ثپشّیضًذ.دس اجشای عشح

 وٌیذ. تؼییي سا صیش ّبیػجبست ًبدسستی یب دسستی -57

 .ًذاسًذ ٍجَد دیگشی جبی دس ٍ اًذخبظ جغشافیبیی هٌغمِ یه ثِ هٌحصش صاد،ثَم ّبیًَِ( گالف

 دسست

 .است صیستگبُ تخشیت صیستی، تٌَع سفتي دست اص ػبهل تشیيهْن (ة

 دسست

 .ًذاسد اللین سٍی تبحیشی ّیچ ثبسضی، الگَّبی ٍ دهب تغییش (د

 ًبدسست

 6931ماه      اسفند     انحیو هس تبرزی امام  حسیه  )ع(   دبیرستان ، موالئیتْیِ ٍ گشدآٍسی؛ 

 


