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درصد و ميزان بارندگي  80هوا هميشه گرم ، رطوبت حدود در اين منطقه  -1 ؟  ه ويژگي هايي داردزيست بوم جنگل هاي استوايي چ -6
در زير درختان بلندتر ، درختان كوتاه تر و علف ها ، كه رشد . جنگل هاي باراني استوايي چند طبقه اند  -2 ميلي متر است  2500ساليانه 

 .سريعي دارند وجود دارند  

قهوه ي  –نارگيل  –) مانگرو(درختان شاه پسند   ؟گياهان ناحيه ي جنگل هاي باراني استوايي چند مورد نام ببريداز نمونه  -7
 .بامبو  –هوِآ  –سوداني 

. ساوان منطقه ي علفزارها با درختان تك و منفرد است كه در مجاورت جنگل هاي استوايي واقع شده است  ؟ساوان چگونه ناحيه اي است -8
 .ن وسعت ساوان در قاره ي آفريقاست بيشتري

در آن دو فصل خشك و مرطوب وجود دارد  -2آب و هواي آن در تمام طول سال گرم است   -1 ؟  ناحيه ي ساوان چه ويژگي هايي دارد -9
در ساوان علفخواران تنومند چون گورخر ، فيل ، زرافه  و گرگدن فراوان اند و گوشت خواران درنده  -4نظر تنوع جانوري بسيار غني است  از -3

 .چون شير از اين گياه خواران تغذيه مي كنند 

 .ميلي متر باشد ، بيابان گفته مي شود  50از به سرزمين هاي خشكي كه ميزان بارندگي ساليانه ي آنها كمتر   ؟بيابان به كجا گفته مي شود -10

در مجاورت مدار رأس السرطان و رأس الجدي واقع ؟  بخش عمده اي از بيابان هاي گرم و خشك جهان در كجا واقع شده اند -11
. شده اند ، مانند صحرا در آفريقا ، ربع الخالي در عربستان و لوت در ايران 

در اين گونه بيابان ها بارش ناچيز و حتي در حد صفر است  مانند بيابان ُگبي كه  ؟  اند؟ مثال بزنيد بيابان هاي سرد جهان چگونه -12
 .اطراف آن را كوه فرا گرفته است 

بيابان ها از نظر پوشش گياهي فقيرند و فقط درختان يا بوته هاي خاردار ، كه در ؟ بيابان ها از نظر پوشش گياهي چگونه هستند -13
 . مقابل خشكي هوا و تبخير مقاوم اند يا آب را در خود ذخيره مي كنند مي توانند در آنجا زندگي كنند 

 ) )اكوسيستم(بوم سازگان  (                                                        .تشكيل شده است ............................................. هر زيست بوم از چند  *-

 ) آب و هوا(  .                   دارد ..................................... در ميان  عوامل تنوع زيست بوم ها مهم ترين و بيشترين تأثيررا    *-

 ) بارش  دما-(     .بر نوع و ميزان پوشش گياهي اثر مي گذارند......................... و ......................  از ميان عناصر آب و هوايي دو عنصر  *-

 )منجمد شمالي –قطب شمال (   .          است ............................ و حاشيه ي اقيانوس ....................... توندرا ناحيه اي در نزديكي  *-

 )تايگا ( .                  نام دارد .............................. از گسترده ترين زيست بوم ها كه در جنوب توندرا گسترش يافته است  *- 

 )جنگل هاي بارني استوايي(  .                            بيشترين تنوع زيستي جهان را دارد ......................................... زيست بوم   *- 

 )بائو باب (    .                                               از گونه هاي گياهي مشهور ساوان هستند ................................. درختان  *-

 )آرام  –هند ( .              به مشرق و جنوب شرقي آسيا مي وزند ................... و ..................بادهاي موسمي از سمت اقيانوس  *-

قرار مي گيرد كه زيستگاه طبيعي گياهان و جانوران  زماني در معرض خطر؟    تنوع زيستي چه زماني در معرض خطر قرار مي گيرد -1
 .با تخريب پوشش گياهي در يك منطقه غذا كم مي شود و شرايط محيطي نامناسب گونه هاي جانوري را نيز از بين مي برد  .تخريب شود 

اك و هواي زيستگاه ها جانوري وآلودگي آب و خ نابودي گونه هاي مهم ترين عواملي كه باعث از بين رفتن پوشش گياهي،  -2
فعاليت هاي صنعتي و توليد  -2ايجاد و گسترش شهرها و روستاها ، ساختن پل ، جاده ، ساختمان ها وسدها  -1 ؟ مي شوند را بنويسيد 
 .شكار و تجارت اعضاي بدن حيوانات  -4مصرف گرايي و توليد انبوه زباله – 3انبوه كاالها در كارخانه  

درصد اكسيژن سياره  50برخي از دانشمندان معتقدند كه اين جنگل ها حدود ؟ هاي باراني استوايي چيست اهميت و ارزش جنگل -3
دي اكسيد كربن گازي . درصد رطوبت جو را توليد مي كنند و به همين دليل بر آب و هواي كل سياره ي زمين اثر مي گذارند  50ي زمين و 

اين جنگل ها ي انبوه قابليت جذب دي اكسيد كربن و . از سوخت هاي فسيلي وارد جو مي شود است كه در اثر فعاليت هاي انسان و استفاده 
 .تبديل آن به اكسيژن را دارند 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده        – متوسطه اول م-نهمطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   

 
)زيست بوم ها در خطرند ( 6درس 
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بسياري از درختان ميوه جهان مانند موز ، نارگيل و    ؟جنگل هاي باراني استوايي خاستگاه اوليه ي كدام درختان ميوه مي باشد -4
 .امروزه از اين جنگل ها انواع محصوالت غذايي  ، دارويي و مواد اوليه ي صنعتي به دست مي آيد . انبه بوده است 

قهوه ، كاكائو ، انواع ؟   و مواد اوليه صنعتي از جنگل هاي بارني استوايي به دست مي آيد  كدام محصوالت غذايي ، دارويي  -5
 .و خمير دندان از آن جمله اند رايشي و عطرها ، كائوچو ، الستيك آروغن ها ، لوازم 

كشاورزي و دامداري و ؟ امروزه چه عواملي موجب تخريب يا جنگل زدايي در منطقه ي جنگل هاي باراني استوايي شده است -6
 .موجب تخريب يا جنگل زدايي در اين منطقه شده است ) آلومينيم(تجارت الوار و استخراج معادن طال و بوكسيت 

ه هاي يعني از بين بردن كامل جنگل ها در يك ناحيه براي اين كار جنگل ها را مي سوزانند ، درخت ها را با ار  ؟ يعني چهجنگل زدايي  -7
 .برقي قطع مي كنند و با بولدوزر زمين ها را از درختان خالي مي كنند 

ا راه فرعي از داخل جنگل ها به اين بزرگراه ده ه ؟ ساختن بزرگراه ها در ميان جنگلهاي استوايي چه مشكالتي را ايجاد مي كرد -8
مربوط مي شدند  و ساختن اين بزرگراه ها موجب دسترسي آسان تر شركت هاي تجاري و افراد براي فعاليت هاي اقتصادي در جنگل ها ي 

 .استوايي شده است 

 زيرا هر تصميمي با نظرات مخالف افراد و گروه ها روبه رو  مي شود ؟ چرا تصميم گيري براي حفاظت از محيط زيست كار چندان آساني نيست -9

صنعت الوار و چوب ، كشت هاي تجاري و استخراج معادن در اين ناحيه ؟ در ناحيه آمازن چه عواملي باعث ايجاد شغل شده است -10
 .صدها شغل ايجاد كرده است 

را  يتهاي جنگلهاي آمازون و در ستون ديگر، علل تخريب آنهادر يك ستون فوايد و اهم. جدولي با دوستون رسم كنيد -11
. فهرست كنيد

 علل تخريب فوايد و اهميت جنگل هاي آمازون
هاي گياهان و درختان ها و حتي ساقهها، ميوهها انواع قارچدر جنگل -1

. دهندها را تشكيل ميشود كه غذاي عده زيادي از انسانديده مي
كنند و طي هوا را دريافت مي دي اكسيد كربندرختان جنگل گاز-2

. كنندمي اكسيژن ، آن را تبديل بهفتوسنتز عمل
 ي و تهيهي چوب درختان جنگلي در ساختمان سازي، تهيه كاغذ  -3

. وسايل منزل كاربرد دارد
از گرماي طاقت فرسا نجات  ، هر آدمي راهاي انبوهجنگل سايه درختان-4

 . دهدمي
 . ااعتدال آب وهو-5
. جلوگيري از آلودگي آب وهوا -6

افزايش جمعيت  -1

گرمايش جهاني -2

. سوزي هاي عمدي ويا سهوي ايجاد شده توسط انسانآتش -3

در رشته كوه هاي آند و ايجاد خشكسالي شديد  عقب نشيني يخ ها-4
. در آمازون

استفاده هاي صنعتي وتجاري  -5
پاكسازي زمين ها براي پرورش دام و كشت علوفه براي دام هاو محصوالت  -6

 . كشاورزي

عاج به فيل كمك مي كند كه زمين را حفر كند و ريشه ها و علف ها را در بياورد يا ميوه ي درختان را   ؟عاج به فيل چه كمكي مي كند -12
 .همچنين وسيله ي دفاعي اين حيوان براي مقابله با دشمن است اما سودجويان اين جانور را براي استفاده از شاخ هايش مي كُشند . براي تغذيه بَكند 

چين با كنده كاري روي عاج و تبديل آن به  . چين و تايلند  ؟در چه كشورهايي است توضيح دهيد  بيشترين ميزان قاچاق عاج -13
باآنكه امروزه كشتار فيل و فروش عاج در جهان ممنوع . محصوالت تزيني گران قيمت و پرفروش به جهان گردان ، سود بسياري به دست مي آورد 

 .ممنوعيت را نپذيرفته و خريد و فروش عاج فيل در آن آزاد است از جمله كشورهايي است كه اين  شده ، تايلند 

بايد بين استفاده اقتصادي از جنگل ها و فرصت  -1  ؟) مورد 3(نكات مهم استفاده صحيح و خردمندانه از منابع طبيعي چيست -14
ا كه كمترين آسيب را به محيط زيست مي رسانند كشاورزي و دامپروري با روش هاي علمي و جديد ، ر -2بازسازي آنها تعادل به وجود بيايد  

با ايجاد پارك هاي وحش از گونه هاي جانوري و گياهي در معرض خطر مراقبت كنند تا نسل آنها  -3موزش بدهند  آبه كشاورزان اين منطقه 
 .منقرض نشود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86�
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
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 )جنگل هاي باراني استوايي(  .است ....................... .از پيچيده ترين زيست بوم هاي جهان كه غني ترين تنوع گياهي و جانوري را دارد  *-

3(                   تنوع زيستي جهان مربوط به جنگل هاي باراني استوايي است......................  *-
4

( 
 )ريه هاي زمين (                                                         .ناميده اند ........................................... جنگل هاي استوايي را  *-

 ) اندونزي برزيل -(   بسيار گسترش يافته است............... و ................. تخريب جنگل هاي استوايي در برخي از كشورها مانند  *-

  ) عاج هاي گران قيمتشان(                       .شكار و كشته مي شوند ........ ....................................فيل هاي آفريقايي به خاطر  *-

 ) كنيا(    .                 است كه در آن شكار گسترده ي فيل ها صورت مي گيرد ................... از جمله كشورهاي آفريقايي  *-

 ) تايلند  –چين (                  . وارد مي كنند .................. و ..................... بيشترين ميزان عاج قاچاق را در جهان كشورهاي  *-

 

زيرا در .كاهش ميزان مرگ و ميرها و به ويژه مرگ و مير كودكان  ؟ علت اصلي رشد فوق العاده جمعيت در سال هاي اخير چيست -1
 .بسياري از مردم بر اثر بيماري هاي واگير دار و عفوني ، گرسنگي و قحطي يا جنگ از بين مي رفتند گذشته 

با  :بهبود بهداشت  -1؟   . در دو قرن اخيردو عامل موجب كاهش چشمگير مرگ وميرها شده است نام برده و توضيح دهيد  -2
 .مرگ و ميرها كاهش يافت ... ترل بيماريهاي واگيردار چون وبا و سل و ا و آنتي بيوتيك ها و كنو توليد واكسن ه پيشرفت در پزشكي

با پيشرفت و گسترش كشاورزي صنعتي ، توليد مواد غذايي افزايش يافت و با پيشرفت وسايل حمل و نقل ، انتقال غذا به : بهبود تغذيه  -2
 .نواحي دورتر امكان پذير شد 

 .ميزان مرگ و ميرها  -2) تولدها(ميزان مواليد  -1 ؟امل بستگي دارد آنها را بنويسيدرشد طبيعي جمعيت در يك مكان به دو ع  -3
در اين حالت ميزان مواليد .اگر درصد رشد جمعيت به كمتر از صفر برسد ، به آن رشد منفي مي گويند   ؟رشد منفي جمعيت چيست-4

 .كمتر از مرگ و ميرها مي شود 

در قاره آسيا كشورهاي ژاپن و روسيه و در قاره اروپا آلمان ، مجارستان ، لهستان و ؟منفي استچه كشورهايي رشد جمعيت آن ها  -5
 .روماني اين گونه اند 

در  ؟ چرا آينده كشورهايي كه با رشد منفي و يا افزايش جمعيت سالخورده و از كارافتاده مواجه هستند نگران كننده است -6
 سالخورده و از كار افتاده افزايش مي يابد و چون زاد و ولد كم است ، جامعه از نيروي جوان براي تحصيل و كشورهاي داراي رشد منفي ، جمعيت

 .علم آموزي و كار و پيشرفت محروم مي شود و جمعيت كشور نيز كاهش مي يابد 

 چه موقع رشد جمعيت و افزايش جمعيت جوان يك نعمت بزرگ و مايه ي پيشرفت خواهد بود؟ -7
در يك كشور براي آموزش صحيح و كار و تأمين شغل جوانان برنامه ريزي مناسب و سرمايه گذاري صورت بگيرد ، رشد جمعيت و چنانچه 

 .افزايش جمعيت جوان يك نعمت بزرگ و مايه ي پيشرفت خواهد بود 

چهار كشور نام ببريد كه دولت ها برنامه هاي مهمي براي تشويق فرزندآوري طراحي و اجرا مي كنند تا با كاهش رشد  -8
 .ژاپن ، سنگاپور ، كره جنوبي ، روسيه ؟  جمعيت مقابله كنند 

نواده هايي كه صاحب فرزند اعطاي جايزه و كمك هاي مالي به خا  ؟ از جمله برنامه هاي دولت ها براي تشويق به فرزندآوري چيست -9
 .از پرداخت ماليات و افزايش مرخصي تحصيلي كاري مادران است  معافيتمي شوند ، واگذاري مسكن ، 

 –آب و خاك  –ناهمواري  –آب و هوا و پوشش گياهي  :عوامل طبيعي عوامل طبيعي و عوامل انساني جذب جمعيت چيست؟  -10

 .فرهنگي  –امكانات و تسهيالت  –اقتصادي  –و اداري  سياسي   :انساني عوامل             .معادن و ذخاير 

را در مكانهاي زير مشخص كنيد و سپس با ) زياد يا كم(با استفاده از نقشه پراكندگي جمعيت ابتدا نوع تراكم جمعيت  -11
؟توجه به دانسته هاي خود از سال گذشته علت اين نوع تراكم را در هر كشور بنويسيد
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