
 

 12درس متن سواالت

 غ              ص  .  است شده زده تخمین درایران جانوري گونه 6000 و گیاهی گونه 9000 حدود کنون تا 1-

 ؟ چیست وجانوري گیاهی ي ها گونه از برخی قرارگرفتن خطر درمعرض ویا رفتن ازبین عامل ترین مهم 2-

 محیط به آسیب ترین کم که کنیم ریزي برنامه طوري باید نخودما هاي نیاز ورفع ازطبیعت برداري دربهره ما 3-

 غ                    ص             .  شود وارد

 ؟ ببرید رانام شود می ومراتع ها جنگل رفتن بین از موجب که اقداماتی از مورد سه 4-

 ؟ خورد می هم به طبیعت تعادل صورتی درچه 5-

  جانوران نابودي با( ب                 جنگل درختان نابودي با( الف

 وجانوران جنگل درختان نابودي با( د              شهرها وساختن راه کشیدن با( ج

 ؟ است شده وجانوري گیاهی هاي گونه از بعضی کاهش سبب عواملی چه 6-

 دهید شرح ؟ شود می جانوري هاي گونه بعضی کاهش موجب چگونه ، رویه بی وصید ازحد شکاربیش 7-

 . است.................................  کند می تهدید را ها زیستگاه حیات که هایی ازچیز یکی 8-

 (مورد چهار)  ؟ بنویسید را ها زیستگاه از حفاظت دالیل ترین مهم 9-

 . دهید راتوضیح آن <است درآفرینش وتفکر ها یی اززیبا بردن لذت > ها اززیستگاه حفاظت ازدالئل یکی 10-

 ؟ چه یعنی حیات حق 11-

 دهید توضیح ؟چگونه؟ دارند وابستگی یکدیگر به زنده موجودات آیا 12-
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 . است...........................................  زنده موجودات هاي وابستگی از یکی 13-

 ؟ دارند ما براي فوایدي چه زیستگاه وجانوران گیاهان 14-

 ؟ چیست زیست محیط حفاظت سازمان وظیفه ترین مهم 15-

 . است...................................  زیست محیط حفاظت درسازمان مهم ازمشاغل یکی 16-

 ؟ کیست بان محیط 17-

 دهید توضیح مثالی با ؟ کنند می جلوگیري زیست محیط وتخریب آزآلودگی چگونه بانان محیط 18-

 است؟ من ازوظایف ها آن وآلودگی ازتخریب وجلوگیري کشور طبیعی هاي زیستگاه از مراقبت ؟ کیستم من 19-

 (چهارمورد) دهید؟ می انجام زیست ازمحیط حفاظت براي کارهایی چه شما 20-

  . ببرید نام را کشورمان ي شده حفاظت ازمناطق مرد سه 21-

 ؟ دارد وجود مقرراتی چه شده حفاظت درمناطق 22-

 ؟ باشد نمی بان محیط وظایف زیراز ازموارد یک کدام 23-

 منطقه دریک زیست محیط ومقررات قوانین اجراي( ب               گیاهی مختلف هاي گونه وتولید تکثیر( الف

 زیست محیط درتخریب موثر هاي ورویداد عوامل شناسایی( د               خود نظارت تحت ي ازمنطقه بازدید( ج

 ؟ است کدام زیست محیط از حفاظت سازمان ي وظیفه ترین مهم 24-

 وجانوري گیاهی مختلف هاي گونه شناسائی( ب                     کشور طبیعی هاي زیستگاه از مراقبت( الف
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 تخریب از وجلوگیري کشور طبیعی هاي زیستگاه از مراقبت( د                 آب وآلودگی ازتخریب جلوگیري( ج

 ها آب وآلودگی

 غ                ص         .  کنند می جلوگیري زیست محیط وتخریب یازآلودگ یی تنها به بانان محیط 25-
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