
 

 

 خاک، بستر زندگی !درس دوم

 دٍ ثخص تطىیل دٌّذُ خبن وذاهٌذ؟ -1

 هَاد هؼذًی ٍ آلی

 )ظ  ؛  ؽ(        .سٍدهی ضوبس ثِ تجذیذپزیش هٌبثغ اص خبن -2

 دسست

خبن اص هٌبثغ  -3
تجذیذًبپزیش

تجذیذپزیش
 است. 

 پزیشتجذیذ

 ضَد؟هتش خبن طی چٌذ سبل تطىیل هیّش سبًتی -4

 وطذ.سبل طَل هی 11111تب  111َایی اص دس ضشایط هختلف آة ٍ ّ

 ًمص داسد. ..............ٍ  خبن دس تبهیي .............. -5

 اهٌیت غزایی آیٌذُ پبیذاس  ؛ 

 ثٌَیسیذ. سا خبن اّویت -6

 .داسد ًمص غزایی اهٌیت ٍ پبیذاس آیٌذُ تأهیي دس خبن

 اًذ؟ص ول حجن خبن اص هٌبفز تطىیل ضذُچٌذ دسصذ ا -7

51% 

 گیشًذ؟دس هٌبفز خبن چِ چیضّبیی جبیی هی -8

 % آة25% َّا ٍ 25

 ثٌَیسیذ. سا خبن دٌّذُ تطىیل تشویجبت تشیيهْن -9

 .است ضذُ تطىیل است، وشدُ پش آة سا آى دسصذ 25 ٍ َّا سا آى دسصذ 25 وِ هٌبفزی اص خبن حجن ول اص دسصذ 51

 .ثٌَیسیذ سا خبن دس َّا ٍ آة تشویت ٍجَد اّویت -11

 .ضَدهی خبن دس گیبّبى غزایی ػٌبصش ًگْذاسی ٍ تَْیِ خبن، دس گیبّبى سیطِ ًفَر سَْلت هَجت خبن رسات ایي تشویت



 

 

 تطىیل ضذُ است. ..............ثخص هؼذًی خبن اص اًَاع  -11

 (پتبسین ٍ ... ، ولسین،اًَاع ػٌبصش هبًٌذ سذینداسای ) ّبوبًی

 (ثٌَیسیذ سا خبن ضذى للیبیی ٍ ضَسضذى ػلل) وٌٌذ؟ش خبن چِ تغییشی دس خبن ایجبد هیافضایص غلظت ػٌبص -12

 ضَد.للیبیی ضذى خبن هی –یب ضَس ؛للیبیی ضذى هَجت ضَس ضذى؛

 ثٌَیسیذ. سا خبن ضذى للیبیی ثب همبثلِ ثشای وطبٍسصاى سٍش -13

 ٌٌذ.و اًتخبة سا ّبخبن ًَع ایي ثب هٌبست گیبّبى ثبیذ وطبٍسصاى

 ثٌَیسیذ. سا خبن آلی هَاد اّویت -14

 .داسًذ اّویت ثسیبس وطبٍسصی ّبیخبن حبصلخیضی دس ٍ اًذخبن سالهت دس ویفی همبدیش اص یىی خبن آلی هَاد

 ضَد سا ًبم ثجشیذ؟لشاس گشفتي خبن ٍ تَاى تَلیذ هی ثبػث تحت تبثیش وِ چٌذ هَسد اص ػَاهلی -15

 (وذاهٌذ؟ خبن دادى دست اص ػَاهل)

ّب )تجذیل ثِ هٌبطك هسىًَی، صٌؼتی، ثبؽ ٍ ...( صایی ؛ ضَس ضذى ؛ تغییش وبسثشی صهیيفشسبیص ؛ آلَدگی ؛ غشلبًی ضذى ؛ ثیبثبى

 .ّبی صٌؼتیسَصی ؛ فؼبلیتسٍیِ ؛ گشدٍ غجبس ؛ آتصچشای ثی

 وٌذ.صًذُ ًبهٌبست هی، گیبّبى ٍ سبیش هَجَدات خبن سا ثشای استفبدُ اًسبى .............. ،آلَدگی -16

 ویفیت

 )چْبس هَسد( ّبی خبن سا ًبم ثجشیذ؟چٌذ هَسد اص آلَدُ وٌٌذُ -17

 .ّبوصآفت –پسوبًذ  ّبی ًفتی ؛ فبضالة ؛ّب ؛ وَد ضیویبیی ؛ فشاٍسدُضَیٌذُ

 ایي) گزاسًذ.اًسبى اثش هی سٍی سالهت ..............ٍ یب هستمین اص طشیك  ..............هستمین اص طشیك خبن ثِ طَس غیشّبی آالیٌذُ -18

 (وبدهیَم هبًٌذ .دٌّذهی لشاس تأثیش تحت سا ثذى هختلف ّبیدستگبُ فؼبلیت صًذُ، هَجَدات ثذى ثِ ٍسٍد اص پس ّبآالیٌذُ

 ؟(گزاسًذهی تبثیش اًسبى سالهتی سٍی چگًَِ خبن ّبیآالیٌذُ)

 استٌثبق یب جزة پَستی    گیبّبى ؛

 گزاسًذ؟ُ ثش وذام لسوت ثذى اًسبى اثش هیوبدهیَم هَجَد دس گیب -19

 ضَد.ّب دس اًسبى هیال سفتي فطبس خَى ٍ ًبسسبیی ولیِثبػث ثب



 

 

 ضَد؟وبدهیَم دس چِ هَاسدی استفبدُ هی -21

 ّبی رٍة فلضاتػىبسی ٍ وبسخبًِ سبصی ؛یثبتش سبصی ؛پالستیه سبصی ؛دس صٌبیغ سًگ

 ضَد؟ًیىل دس چِ صٌبیؼی استفبدُ هی -21

 یات ثشلٍدا لَاصم آسایطی ٍ سبصی،سًگ، صٌبیغ فَالد ٍ فلضات

 اثش ًیىل دس گیبّبى چیست؟ -22

 ضَد.هَجت صسد ضذى گیبّبى )ولشٍص( هی

 ؟هضشات ًیىل ثش ثذى اًسبى -23

 ّبتٌفسی ؛ اختالل دس سیستن ایوٌی ؛ اًَاع سشطبىهطىالت دستگبُ 

 ی اص آلَدگی خبن چِ ثبیذ وشد؟ثشای پیطگیش  -24

 ّبی گبصی ثِ خبن جلَگیشی وشد.ّب هبًٌذ فبضالة، پسوبًذ ٍ آالیٌذُثبیذ اص ٍسٍد اًَاع آالیٌذُ

 ضَد.استفبدُ هی ..............ثشای ضٌبسبیی آلَدگی خبن اص  -25

 ویفیت خبن ّبیاستبًذاسد

 ضَد؟چِ صهبًی خبن آلَدُ هحسَة هی -26

 .ضَدتبًذاسد ثبضذ خبن آلَدُ هحسَة هیّب دس خبن ثیطتش اص همذاس اسصهبًی وِ غلظت آالیٌذُ

 وذاهٌذ؟ ،ّبی خبن دس صَستی وِ اص همذاس استبًذاسد ثبالتش ثبضٌذ الصم است طی ضًَذای وِ جْت حزف آالیٌذُدٍ هشحلِ -27

  .اثتذا ثبیذ هٌجغ آالیٌذُ حزف ضَدالف( 

 وٌین.ام ثِ ثش طشف وشدى آلَدگی خبن هیة( الذ

 سفغ آلَدگی خبن چگًَِ فشایٌذی است؟ -28

 طَالًی هذت ٍ پش ّضیٌِ 

 سِ سٍش سفغ آلَدگی خبن وذاهٌذ؟ -29

 فیضیىی ٍ صیستی  ضیویبیی،



 

 

 صیست پبالیی یؼٌی چِ؟ -31

لِ ثشخی اص هَجَدات صًذُ ، حزف صیستی آلَدگی است وِ هؼوَال ثِ ٍسیسفغ آلَدگی خبنتشیي ٍ ون خطشتشیي سٍش ون ّضیٌِ

 گَیٌذ.گیشد ٍ آى سا صیست پبالیی هیصَست هی

 )ظ  ؛  ؽ(       . است صیستی ّبیسٍش خبن آلَدگی سفغ سٍش تشیيّضیٌِ ون -31

 دسست

 (وٌیذ تؼشیف سا پبالیی گیبُ) است. ..............گیبُ پبالیی سفغ آلَدگی خبن تَسط  -32

 گیبّبى

 ّب چِ تذثیشی ثِ وبس ثستِ ضذُ؟طاپي جْت جلَگیشی اص آلَدگی خبن دس -33

 ای ٍضغ ضذُ است.لَاًیي ثسیبس سخت گیشاًِ

 اًذ؟ّبی جْبى ثب آلَدگی ٍ فشسبیص ًبهٌبست ضذُتبوٌَى چِ هیضاى اص خبن -34
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 اهٌیت غزایی چیست؟ -35

 ّوِ افشاد ثِ غزای وبفی ٍ هٌبست است.ثِ هؼٌبی دستشسی 

 ایوٌی غزایی چیست؟ -36

 ثِ هفَْم حفظ ٍ ًگْذاسی غزا اص ّش آلَدگی است.

 چگًَگی تَلیذ هحصَالت تشاطى سا ضشح دّیذ. -37

 ضَد تب صفبت هَسد ًظش ثِ دست آیذ.ّبی جذیذی ثِ یه هَجَد صًذُ هٌتمل هیدس ایي سٍش طى

 یب طًتیىی یبفتِ تغییش هحصَالت تَلیذ ثِ هَفك فٌبٍسی صیست ػلن اص استفبدُ ثب طًتیه هٌْذسی اخیش، دِّ دٍ دس چیست؟ تشاطى)

 (.آیذ دست ثِ ًظش هَسد صفبت تب ضَدهی هٌتمل صًذُ هَجَد یه ثِ جذیذی ّبیطى سٍش ایي دس. است ضذُ جْبى دس تشاطى

 تشیي هحصَالت تشاطى وذاهٌذ؟ضبیغ -38

 ولضا.سَیب، رست، پٌجِ ٍ 



 

 

  ّبی هحصَالت تشاطى وذاهٌذ؟هضیت (اص هَسد سِ) -39

وص، جلَگیشی اص آلَدگی خبن ثِ دلیل وبّص هصشف سوَم دفغ وص ٍ ػلفآفتافضایص تَلیذ هحصَالت صساػی، ػذم ًیبص ثِ 

 آفبت ًجبتی، افضایص تٌَع طًتیه دس گیبّبى صساػی ٍ ثبغی.

 داسًذ. ..............ٍ  ..............ثؼضی اػتمبد داسًذ وِ هحصَالت تشاطى آثبس صیبًجبسی ثشای  -41

 سالهت اًسبى ؛ تٌَع صیستی

 تَاى اص هحصَالت تشاطى استفبدُ وشد؟ثش اسبس تبویذ سبصهبى ثْذاضت جْبًی ٍ سبصهبى خَاسثبس جْبًی دس چِ صَستی هی -41

 ثَدى ثشای سالهت اًسبى ٍ هحیط صیست.خطش پس اص اطویٌبى اص ثی

 ضَد؟سٍی چِ هحصَالتی ًصت هی GMOثش چست  -42

 هحصَالت تشاطى

 ثشًذ؟چشا وطبٍسصاى ٍ ثبغذاساى وَدّبی صیستی یب ضیویبیی سا ثىبس هی -43

 دٌّذ.چَى گیبّبى وبضتِ ضذُ دس خبن هَاد غزایی خبن سا هصشف وشدُ ٍ وبّص هی

 وَدّبی صیستی چیست؟ -44

 آیٌذ.ّب ٍ یب حبصل اص فؼبلیت هَجَدات صًذُ ثِ دست هیوَدّبیی ّستٌذ وِ دس ًتیجِ تجضیِ جبًذاساى ٍ ثمبیبی آى

 ضًَذ.دس وبسخبًِ تَلیذ هی ..............اًذ وِ ثب استفبدُ اص وَدّبی ضیویبیی تشویجبتی -45

 هَاد ضیویبیی

 سا ثِ دًجبل داسد. ..............ٍ  ..............، ..............ّب آلَدگی وصاستفبدُ اص وَدّبی ضیویبیی ٍ آفت -46

 آة ؛ خبن ؛ َّا

 وَدّبی ضیویبیی ػالٍُ ثش آسیت سسبًذى ثِ هحیط صیست چِ آثبسی داسًذ؟ -47

 خیضی خبن؛ ػذم ایوٌی غزایی؛ تبثیش ثش سالهت اًسبىوبّص حبصل

 َّا ٍ خبن آة، آلَدگی ّبوصآفت ٍ ضیویبیی وَدّبی اص استفبدُ ثٌَیسیذ. سا ضیویبیی وَدّبی اص صیبد استفبدُ هٌفی پیبهذّبی)

 ػذم ٍ خبن خیضیحبصل وبّص هَجت صیست، هحیط ثِ سسبًذى آسیت ثش ػالٍُ وَدّبی ضیویبیی ّوچٌیي. داسد دًجبل ثِ سا

 (گزاسدهی اثش ًیض اًسبى سالهت ثش وَدّب اص ًبضی آلَدگی.  گشدًذهی ایوٌی غزایی



 

 

 )ظ  ؛  ؽ(       . است ضیویبیی وَدّبی اص ایًوًَِ ووپَست -48

 ًبدسست

 ووپَست چیست؟ -49

شداضت هحصَل، فضَالت ٍ صٍایذ هبًذُ گیبّبى پس اص ثص تجضیِ پسوبًذ هَاد غزایی، ثبلیی صیستی است وِ ابیىی اص اًَاع وَدّ

 آیذ.لبثل هصشف داهی ثِ دست هیغیش

 چیست؟ٍسهی ووپَست  -51

 ضَد.یه وَد صیستی است وِ اص فضَالت وشم خبوی حبصل هی

 دّیذ. تَضیح چیست؟ صیستی وَدّبی اص استفبدُ ػلل -51

 هطشح دسوطبٍسصی صیستی وَدّبی اص استفبدُ ّب،آى ثبالی لیوت ٍ ضیویبیی وَدّبی سٍیِثی هصشف سَء آثبس ضذى آضىبس دلیل ثِ

 .است ضذُ

 وطبٍسصی اسگبًیه ثِ چِ صَست است؟استفبدُ اص وَدّب دس  -52

ضَد ٍلی اص هَاد ضیویبیی ٍ دس وطبٍسصی اسگبًیه ثب استفبدُ اص وَدّبی صیستی سالهت خبن، گیبُ، اًسبى ٍ سیبسُ صهیي تبهیي هی

 ضَد.ٍ ثِ همذاس هحذٍد استفبدُ هیسوَم دفغ آفبت ًیض دس ضشایط خبظ 

 سا تؼشیف وٌیذ. اسگبًیه وطبٍسصی -53

 .ضَدهی تبهیي صهیي سیبسُ ٍ اًسبى گیبُ، خبن، سالهت صیستی وَدّبی اص استفبدُ ثب وطبٍسصی ایي دس

 ضَد؟استفبدُ هیای ثِ چِ دلیل وطت گلخبًِ -54

ّبی آى وطت هطىل هْوی است وِ یىی اص ساُ حلتبهیي غزا ثِ دلیل ثبسًذگی ون ٍ ًبهٌظن ٍ ٍضؼیت ثحشاًی هٌبثغ آة ٍ خبن 

 ای است.گلخبًِ

 ای وذاهٌذ؟هضایبی وطت گلخبًِ -55

حفظ هحیط صیست ٍ  ،ّب، افضایص ویفیت هحصَلصیستی، وبّص هصشف سوَم دس گلخبًِّبی ّب ثب سٍشًبثَدی آفبت ٍ ثیوبسی

 افضایص صبدسات.

 ن؟تَاًن اًجبم دّجْت حفظ خبن هي )هب( چِ وبس هی -56

 سا دس هصشف سٍصاًِ خَد داضتِ ثبضین.ی  هصشف ثپضین ؛ ووتشیي صثبلِ دس خبًِ غزا ثِ اًذاصُ



 

 

 هسئَالى جْت حفظ خبن چِ وبس ثبیذ ثىٌٌذ؟ -57

ی وطبٍسصی؛ هوبًؼت اص استفبدُ ّبفبضالة صٌؼتی تصفیِ ًطذُ ثِ صهیيتَلیذ غزاّبی ثب ویفیت ثذٍى پسوبًذ؛ جلَگیشی اص ٍسٍد 

 ّبی وطبٍسصی.سٍیِ وَدّبی ضیویبیی دس صهیيثی
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