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 زباله ، فاجعه محیط زیست - 5سواالت متن درس 

 67چقدر از زباله ها مربوط به ساکنان شهرها و چقدر مربوط به ساکنان روستاها است؟ ص  -1

 67میزان زباله تولیدی در تهران چقدر است؟ ص  -2

 67شهر را ذکر کنید. ص  2سرانه زباله چیست و مقدار آن برای  -3

 67در ایران روزانه چقدر زباله تولید می شود ؟ و چه میزان باز یافت می شود؟ ص  -4

 68مورد( ص  4انواع زباله ها را نام ببرید . )  -5

 69و  68زباله های خطرناک چیست ؟ توضیح دهید . ص  -6

 69و  68زباله ها خانگی و شهری چیست ؟ و به چند گروه تقسیم می شود ؟ ص  -7
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 71میزان تولید زباله یک فرد در آمریکا و آفریقا را با یکدیگر مقایسه کنید . کدامیک به محیط زیست بیشتر آسیب می زنند. ص  -14

 71ونه انبوه زباله با مصرف گرایی ارتباط دارد ؟توضیح دهید ص چگ -11

 72مدیریت پسماند به چه معناست توضیح دهید. و در کشور ما مسئولیت آن با کدام سازمان است ص  -12
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 73و  72فن نشوند چه مشکالتی ایجاد می کنند ؟ صدفن بهداشتی زباله چیست ؟ و اگر زباله ها بهداشتی د -14

 73سوزاندن زباله را شرح دهید . ص  -15

 73نیروگاه زیست گاز چیست ؟ و چگونه کار می کند؟ نیرو گاههای زیست گاز ایران در کدام مناطق قرار دارند؟ص  -16

 74تولید پوسال )کُمپوست( چگونه صورت می گیرد ؟ توضیح دهید . ص  -17
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