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 نمونه سوال انسان و محیط زیست

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

 زباله، فاجعه محیط زیست عنوان درس:

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

 honarjo1@ کانال تلگرام:

 انواع آن را نام ببرید. ؟زباله چیست 1

زباله ها  .نداریم نیاز آنها به و ایم کرده استفاده آنها از که است موادی یماندهباق پسماند، یا زباله

  ، ساختمانی و صنعتی کشاورزی، یها هزبال، شهری و خانگی های هزبال :ندرانواع مختلفی دا

 خطرناک های هزبال، بیمارستانی های هزبال

 جاهای خالی را پر کنید. 2

 می باشند. خطرناکرنگ های روغنی و باتری ها جز زباله های 

 .کرد تقسیم تر پسماند و خشک پسماند به توان یم را شهری و خانگی های هزبال

 را تعریف کنید. پسماند مدیریت 3

 نقل، و حمل آوری، عجم برای که تهاییفعالی همه از است عبارت زباله دفع یا پسماند مدیریت

 .شود می انجام ها هزبال انهدام یا شتیبهدا دفن بازیافت، پردازش،

 

 کمپوست چیست و چگونه بدست می آید؟ 4

 در آلی کود این .شود یم حاصل زیستی فرایندهای اثر در که است طبیعی و آلی کود نوعی

 و ها برگ ها، علف ها، میوه ها، سبزی مانند گیاهی بقایای تجزیه و شدن هپوسید اثر

  هم کبرگخا کود، این به. آید یم دست به خاصی روش با شهری و خانگی پسماندهای

 .گویند یم

 

 چند مورد از مزایای بازیافت را بنویسید. 5

 .شود یم هوا آلودگی کاهش موجب بازیافت

 برای ناپذیری نجبرا نهای زیا که طبیعت در پالستیک چون موادی شدن هپراکند و پخش از

 .کنند یم جلوگیری آورد، یم وجود به زنده موجودات و خاک و آب

 .شود یم انرژی مصرف در جویی هصرف موجب بازیافت
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 ف کنید.یمفاهیم زیر را تعر 6

 مصرف دوباره توان یم اند، شده مصرف که ار موادی و محصوالت از بسیاری یعنیمصرف: باز

 . کرد

 یا کنیم خودداری زباله تولید از که است این حل هرا بهترین زباله؛ دادن شکاه یعنیبازکاهی: 

 .دهیم کاهش را آن

 بیشترین و کمترین مطلوبیت در هرم مدیریت پسماند به کدام گزینه ها تعلق می گیرد؟ 7

دفن یا "و کمترین مربوط به گزینه  "زباله تولید نکردن"بیشترین مطلوبیت مربوط به گزینه 

 است. "انهدام زباله

 

 

 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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