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 استانداري آرذبايجان غربي
هماهنگی و امور عمرانی استانداریمعاونت   

 دفتر امور روستایی و شوراها

                                                                                                                   
                                                                                                  داد سوال :عت                                                                                                                                         

 ه:اریخ برگزاری دورت                                                                                                                                   

 

 

  : مدرس دورهام ن                                   مدت دوره:                                                مدیریت پسماند:   عنوان دوره

       

                                                        نام روستا:                      نام دهستان:                             نام بخش:      نام شهرستان:    

       

 شماره ملی دهیار:                                                       نام و نام خانوادگی دهیار:

 
 «(20%)دشوار-(60%)متوسط-(20%)آسان»                         توجه : زیر گزینه صحیح خط کشیده شود 

     

 ر مرحله پردازش پسماند شامل کدام فرایند نیستد (1

 فرایند های مکانیکی   -الف

 فرایند های ترمودینامیکی  -ب 

 فرایند های شیمیایی  -ج 

 فرایند های بیولوژیکی   -د 

 

 مهم ترین خطر دفن زباله کدام است (2

 ازبین رفتن منابع مالی -الف

 الوده شدن حیاط منازل -ب 

 ب های سطحی و زیر زمینیالوده شدن ا -ج 

 الوده شدن دام -د 

 

 دفع پسماند شامل کدام روش نیست (3

 سوزاندن -الف

 بازیافت -ب 

 دفن -ج 

 انبار کردن -د 

 

 چند درصد از پسماند های تولید شده در کشور مربوط به روستاهاست  (4

 37 -الف

 47 -ب 

 57 -ج 

 67 -د 

 

 ر روستایی چند کیلو گرم در هر روز استمیزان تولید زباله به ازای هر ده نف (5

 کیلوگرم 5/4 -الف

 کیلوگرم 45 -ب 
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 کیلوگرم 451 -ج 

 کیلوگرم 37 -د 

 

 چند درصد از پسماند های روستایی را کاغذ تشکسل می دهد  (6

 34/9 -الف

 45/6 -ب 

 87/5 -ج 

 81/2 -د 

 

 وب می شود کدام گزینه اقتصادی ترین و عملی ترینروش بازیافت زباله محس (7

 ذخیره در محل  -الف

 بازیافت مکانیکی  -ب 

 تفکیک در مبدا -ج 

 بازیافت شیمیایی -د 

 

 کدام گزینه از ظروف ذخیره پسماند در محل نیست (8

 کیسه های پالستیکی  -الف

 ظروف سفالی -ب 

 پیت های حلبی  -ج 

 سطل های پالستیکی  -د 

 

 ماند با ظروف ثابت نیستکدام گزینه از سیستمهای جمع اوری پس (9

 بارگیری دستی  -الف

 بارگیری مکانیکی از جلو  -ب 

 بارگیری مکانیکی از طرفین  -ج 

 بارگیری مکانیکی از عقب –د 

 

 حداکثر فاصله مراکز خرید پسماند از هم چند متر باید باشد (10

 10 -الف

 20 -ب 

 30 -ج 

 40 -د 

 

 خیره سازی و جمع اوری زایدات جامد نیست کدام گزینه از بخش های طزاحی سیستم ذ (11

 بلوک بندی  -الف
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 تعیین مسیر -ب 

 اجرا و بازنگری و بهبود مسمتر طرح -ج 

 تعیین جمعیت ساکن در هر بلوک  -د 

 

 کدام گزینه از عوامل موثر بر کیمیت شرابه نیست (12

 مقدار باران -الف

 شدت باران -ب 

 ابهای زیر زمینی -ج 

 وبت پسماند میزان رط -د 

 

 انختاب نوع سیستم تصفیه شیرابه و دفع ان به چه جیزی بیتگی ندارد (13

 خصوصیات شیرابه -الف

 موقیعت فیزیکی محل دفن  -ب 

 موقعیت جغرافیای محل دفن  -ج 

 کمیت شیرابه  -د 

 

 کدام گزینه از روش های تصفیه شیرابه نیست   (14

 روش الکتروشیمیایی -الف

 روش احیا -ب 

 روش اکسیداسیون -ج 

 کاربرد فرایند های غشایی  -د 

 

 کدام گزینه از پسماند صنعتی صنعتی نیست  (15

 براده ها -الف

 سرریزه ها -ب 

 دور ریز ها  -ج 

 لجن های صنعتی  -د 

 

 ظروف سموم شیمیایی جز کدام نوع پسماند هاست (16

 کشاورزی  -الف

 بیمارستانی  -ب 

 ویژه  -ج 

 صنعتی  -د 

 

 ام گزینه از زوش های اجرایی کاهش از مبدا پسماند های روستایی نیستکد (17

 جمع اوری توسط افراد متخصص -الف
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 جمع اوری توسط افراد دوره گرد  -ب 

 جمع اوری توسط کارگران دهیاری ها -ج 

 جمع اوری توسط فروشگاه و اماکن ویژه  -د 

 

 ت کدام گزینه از روش های دخیره پسماند در محل نیس؟ (18

 سیستم جعبه سبز -الف

 مراکز تسهیالت روستایی -ب 

 جمع اوری منزل به منزل  -ج 

 سطل های فلزی -د 

 

 تاسیسات بازیافت زباله کدام وظیفه را بر عهده ندارند  (19

 نگهداری  -الف

 جداسازی -ب 

 ذخیره یا فراورده  -ج 

 تجزیه -د 

 

 کدام نوع است   بیشترین درصد زباله ها پسماند های روستایی از (20

 قابل اشتعال  -الف

 خاکستر  -ب 

 فساد پذیر و ارگانیک  -ج 

 فساد ناپذیر -د 

 

 تدوین شیوه نامه جهت هدایت وآموزش دهیاریها برای تأمین کدام اهداف زیر است؟  (21

 حفظ محیط زیست وسالمت انسان الف

 حفظ منابع طبیعی ب

 اجرای صحیح دفن بهداشتی ج

 2و 1مورد  د

 

 مرکز بازیافت منطقه ای چیست؟   (22

 مکان دفن زباله ها الف

 مکان بازیافت یک روستا ب

 مکانی جهت پردازش ج

 هیچ کدام د

 

 فاصله قانونی محل ذخیره فضوالت حیوانی از منابع آب شرب روستایی چند است؟  (23

 متر 100 الف
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 متر150 ب

 متر 200 ج

 متر 500 د

 

 ا درب دار بودن ظروف نگهداری زباله چیست؟ علت تأکید فراوان در رابطه ب (24

 جلوگیری از انتشار بو وتجمع حشرات الف

 جلوگیری از استفاده بیش از ظرفیت آن ب

 جلوگیری ازتجمع جوندگان ج

 موارد الف و ج د

 

 ظرفیت ظروف دخیره زباله چقدر است؟ (25

 لیتر 100-90 الف

 لیتر 120-80 ب

 لیتر 200-100 ج

 لیتر 150-100 د

 

 طبق کدام ماده آئین نامه دهیاریها می توانند مدیریت پسماند رابه بخش خصوصی واگذار نماید. (26

 4ماده  2بند  الف

 4ماده  10بند  ب

 3ماده  6بند  ج

 6ماده  4بند  د

 

 پسماند روستایی شامل چه بخش هایی است؟ (27

 آشغال  –مواد غذایی  الف

 کوچه پسماند خیابان و –فضوالت دام و طیور  ب

 2و 1موارد  ج

 هیچ کدام د

 منظور از  عادی سازی پسماند چیست؟ (28

 تبدیل پسماند به کود آلی الف

 تبدیل پسماند ویژه به عادی ب

 بازیافت زباله ج

 هیچ کدام د

 

 مدیریت اجرایی پسماند چه کسانی هستند؟ (29

 فقط شهرداری الف

 فقط دهیاری ب

 ل برنامه ریزی و ساماندهی عملیات اجرایی مدیریت پسماند هستند.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئو ج
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 2و 1موارد  د

 

 چالشها و عوامل محدود کننده مدیریت پسماند روستایی کدامند؟ (30

 مشکالت فرهنگی و مدیریتی الف

 مشکالت اقتصادی و اجتماعی ب

 مشکالت اقتصادی و فنی ج

 مدیریتی   –فنی  –مشکالت مالی  د

 

 ی های کلیدی در مدیریت پسماند جامد شامل کدام موارد است؟استراتژ  (31

 بازیافت  –دفن  –بهبود  –کاهش  الف

 بهبود  –بازیافت  –استفاده مجدد  –کاهش  ب

 کود آلی –بازیافت  –سوزاندن  –دفن  ج

 دفع  –ذخیره  –جمع آوری  –پردازش  د

 

 انواع روش های برداشت پسماند های جامد کدامند؟   (32

 دریافت  –دریافت و تحویل  الف

 دریافت  –کنار جدولی  ب

 غلطاندن ظروف –دریافت و تحویل  –کنار جدولی  ج

 موارد الف و ب د

 

 فاکتورهای مؤثر در طراحی سیستم های جمع آوری زباله کدامند؟  (33

 وضعیت ترافیک –نوع پسماند جمع آوری شده  الف

 رانتعداد کارگ –نوع تجهیزات جمع آوری شده  ب

 نوع مدیریت –وضعیت معابر شهری  ج

 هیچ کدام د

 

 عوامل مؤثر بر کمیت شیرابه چست؟  (34

 مقدار بارندگی –میزان رطوبت  الف

 مقدار زباله –میزلن رطوبت  ب

 مقدار زباله –سطح آب های زیر زمینی  ج

 موارد الف و ب د

 روش های مدیریت شیرابه کدامند؟ (35

 یر شیرابهتبخ –گردش مجدد شیرابه  الف

 تصفیه  –دفن شیرابه در زمین  ب

 دفن شیرابه در زمین –تخلیه به تصفیه خانه  ج

 دفن  –تبخیر شیرابه  د
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 کدام یک از سیستم های مخازن جمع آوری دارای فشرده ساز هستند؟  (36

 مخازن ثابت الف

 مخازن متحرک ب

 هر دو ج

 هیچ کدام  د

 

 در محل های دفن کدامند؟ تولیدات مهم حاصل از تجزیه زباله  (37

 شیرابه الف

 ببیوگاز ب

 رطوبت ج

 هر سه مورد د

 

 محل های دفن زباله به مرور زمان با چه مشکلی روبه رو هستند؟ (38

 آلودگی آب الف

 آلودگی خاک ب

 انفجار ج

 هر سه مورد د

 

 پوشش نهایی محل های دفن زباله به چه علت است؟  (39

 جلوگیری از ورود آب باران الف

 جلوگیری از ورود حشرات ب

 جلوگیری از ورود جوندگان ج

 هیچ کدام د

 

 مهم ترین وظیفه ی دهیاران در حوزه ی مدیریتشان چیست؟  (40

 ارتقای شاخص بهداشتی و زیست محیطی روستا الف

 ارتقای شاخص اقتصادی روستا ب

 ارتقای شاخص فرهنگی ج

 هیچ کدام د

 
 

 فضوالت دامداری و ضایعات کشا.رزی چه نوع کود را می توان تولید کرد ؟با استفاده از زباله خانگی ،  (41

 کود شیمیایی  -الف

 کود آلی )کمپوست(  -ب 

  کود غیر آلی  -ج 

 هیچکدام  -د 
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 مهم ترین و تاثیر گذار ترین دلیل بازیافت مواد جامد زباله من جمله شیشه و فلزات چیست ؟ (42

  آن هاکاهش مصرف انرژی در تولید  -الف

 عدم نیاز به پوشش خاک کمتر -ب 

 کمبود آن ها در طبیعت -ج 

 هیچکدام -د 

 

 آیا در قانون مدیریت پسماند فاضالب جزو پسماند بشمار می رود ؟ (43

  به طور غیر مستقیم -الف

 بله -ب 

 خیر -ج 

 هیچکدام -د 

 

 ویژه بر عهده کیست ؟براساس قانون مدیریت پسماند مدیریت اجرایی پسماند های صنعتی و  (44

 دهیاری -الف

 بخشداری -ب 

 شهرداری -ج 

 تولید کننده آن -د 

 

 بیشترین قسمت از ترکیب تشکیل دهنده پسماند روستایی بر اساس مطالعات شامل کدام مورد است ؟ (45

 پالستیک -الف

 فلزات -ب 

 مواد فساد پذیر -ج 

 چوب -د 

 

 جرایی پسماند در خارج از حریم شهرو روستا بر عهده کیست ؟براساس قانون مدیریت پسماند مدیریت ا (46

 دهیاری -الف

 بخشداری -ب 

 شهرداری -ج 

 تولید کننده -د 

 

 مهمترین مورد در خصوص اجرای موفقت آمیز تمامی مراحل مدیریت پسماند روستایی چیست ؟ (47

 تفکیک در مبدا -الف

 جمع آوری -ب 

 جلب مشارکت مردم -ج 

 داشتیدفن به -د 

 

 کدامیک از موارد زیر جزو استراتژی چهارگنه کلیدی در مدیریت پسماندهای جامد نمی باشد؟ (48

 کاهش -الف
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 استفاده مجدد -ب 

 بازیافت -ج 

 عدم مصرف -د 

 

 کدامیک از موارد ذیل جزو روش های جمع آوری پسماند است ؟ (49

 سیستم مخازن متحرک -الف

 سیستم مخازن ثابت -ب 

 های پیشرفته سیستم -ج 

 همه موارد –د 

 

 بیشترین ارجحیت در سلسله مراتب مدیری مدیریت پسماند های جامد با کدام مورد هست ؟ (50

 پردازش -الف

 بازیابی -ب 

  استفاده مجدد -ج 

 بازیافت -د 

 

 کدامیک از موارد زیر جز سیستم های جمع آوری خشک محسوب می شود ؟ (51

 جمع آوری از درب منازل -الف

 جمع آوری مکانیزه -ب 

 جمع آوری از طریق مراکز خرید -ج 

 همه موارد -د 

 

 در آنالیز زمانی سیستم های جمع آوری کدام موارد مدنظر نیست ؟ (52

 زمان برداشت -الف

 زمان رفت و برگشت -ب 

 زمان توقفغ در محل دفع -ج 

 زمان استراحت کارگران -د 

 

 سیستم جمع آوری پسماند نیست ؟کدام مورد جزو سلسله مراتب طراحی  (53

 خرید ماشین آالت -الف

 بلوک بندی و تعیین محدوده -ب 

 تعیین مسیر -ج 

 اجرا و بازنگری -د 

 

 هدف از ایجاد ایستگاه های بازیابی پسماند خشک مخلوط چیست ؟ (54

 جداسازی پسماند ارزشمند خشک از پسماند خشک مخلوط -الف

 باال بردن بهره بری سیستم مدیریت پسماند -ب 

 باال بردن ارزش افزوده پسماند های بازیافت شده -ج 
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 همه موارد -د 

 

 کدام یک جزو عوامل موثر بر کمیت شیر آبه نیست ؟ (55

 زباله خشک -الف

 مقدار بارندگی -ب 

 میزان رطوبت پسماند -ج 

 پوشش نهایی -د 

 

 آبه نمی باشد ؟کدامیک از روش های مدیریت شیر (56

 بازچرخش -الف

 تبخیر -ب 

 بازیافت -ج 

 تصفیه -د 

 

 در صورت عقد قرارداد دهیاری با بخش خصوصی به منظور اجرای طرح جمع آوری پسماند کدام مورد ضروری نیست ؟ (57

 دریافت مجوز های الزم از دهیاری برای تفکیک در مبدا و جمع آوری -الف

 و تجهیزات مناسب به تشخیص دهیاریاستفاده از ماشین آالت  -ب 

 ارائه گزارشات منظم -ج 

 دریافت مجوز از محیط زیست -د 

 

 از نظر شما چالش ها و تنگناهای موجود برای سیستم مدیریت پسماند کدام می باشد ؟ (58

 مشکالت مالی -الف

 مشکالت فنی -ب 

 مشکالت مدیریتی -ج 

 همه موارد -د 

 

 دفن در کنار زباله های عادی می باشد ؟آیا پسماند پزشکی قابل  (59

 خیر -الف

 بله -ب 

 در صورت بی خطر سازی و تبدیل به پسماند عادی -ج 

 در برخی موارد بنا به تشخیص دهیاری -د 

 

 کدام یک از موارد زیر جز پروسه دفع پسماند نمی باشد ؟ (60

 کاهش مصرف -الف

 بازیافت -ب 

 دفن بهداشتی -ج 

 بر اساس استاندارد محیط زیست  زباله سوزی -د 
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  با استفاده از زباله خانگی ، فضوالت دامداری و ضایعات کشاورزی چه نوع کود را میتوان تولید کرد؟ (61

 کود شیمیایی  -الف

 کود آلی )کمپوست(  -ب 

 کود غیر آلی  -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 ن جمله شیشه و فلزات چیست؟مهم ترین و تاثیرگذار ترین دلیل بازیافت مواد جامد زباله م (62

 کاهش مصرف انرژی در تولید آنها -الف

 عدم نیاز به پوشش خاک کمتر -ب 

 کمبود آنها در طبیعت -ج 

 هیچکدام -د 

 

 آیا در قانون مدیریت پسماند فاضالب جزو پسماند بشمار میرود؟ (63

 بطور غیرمستقیم -الف

 بله -ب 

 خیر -ج 

 هیچکدام -د 

 

 مدیریت پسماند مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده کیست؟ براساس قانون  (64

 دهیاری -الف

 بخشداری -ب 

 شهرداری -ج 

 تولیدکننده آن -د 

 

 بیشترین قسمت از ترکیب تشکیل دهنده پسماند روستایی براساس مطالعات شامل کدام مورد است؟ (65

 پالستیک -الف

 فلزات -ب 

 د فسادپذیرموا -ج 

 چوب -د 

 

 براساس قانون مدیریت پسماند مدیریت اجرایی پسمانددر خارج از حریم شهر و روستا بر عهده کیست؟ (66

 دهیاری -الف

 بخشداری -ب 

 شهرداری -ج 

 تولیدکننده آن -د 
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 مهمترین مورد در خصوص اجرای موفقت آمیز تمامی مراحل مدیریت پسماند روستایی چیست؟ (67

 تفکیک در مبداء -الف

 جمع آوری -ب 

 جلب مشارکت مردم -ج 

 دفن بهداشتی -د 

 

 کدامیک از موارد زیر جزو استراتژیهای چهارگانه کلیدی در مدیریت پسماندهای جامد نمیباشد؟ (68

 کاهش -الف

 استفاده مجدد -ب 

 بازیافت -ج 

 عدم مصرف -د 

 

 کدامیک از موارد ذیل جزو روشهای جمع آموری پسماند است؟ (69

 مخازن متحرک سیستم -الف

 سیستم مخازن ثابت -ب 

 سیستم های پیشرفته -ج 

 همه موارد –د 

 

 بیشترین ارجحیت در سلسله مراتب مدیریت پسماندهای جامد با کدام مورد هست؟ (70

 پردازش -الف

 بازیابی -ب 

 استفاده مجدد -ج 

 بازیافت -د 

 

 ؟محسوب میشود کدامیک از موارد زیر جزو سیستم های جمع آوری پسماند خشک (71

 جمع آوری از درب منازل -الف

 جمع آوری مکانیزه -ب 

 جمع آوری ازطریق مراکز خرید -ج 

 همه موارد -د 

 

 ؟در آنالیز زمانی سیستم های جمع آوری کدام موارد مدنظر نیست (72

 زمان برداشت -الف

 زمان رفت و برگشت -ب 

 زمان توقف در محل دفع -ج 

 گرانزمان استراحت کار -د 
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 ؟کدام مورد جزو سلسله مراتب طراحی سیستم جمع آوری پسماند نیست (73

 خرید ماشین آالت -الف

 بلوک بندی و تعیین محدوده -ب 

 تعیین مسیر  -ج 

 اجرا و بازنگری -د 

 

 ؟هدف از ایجاد ایستگاههای بازیابی پسمان خشک مخلوط چیست (74

 مخلوط جداسازی پسماند ازرشمند خشک از پسماند خشک -الف

 باالبردن بهره وری سیستم مدیریت پسماند -ب 

 باال بردن ارزش افزوده پسماندهای بازیافت شده -ج 

 همه موارد -د 

 

 ؟کدامیک جزو عوامل موثر بر کمیت شیرابه نیست (75

 زباله خشک -الف

 مقدار بارندگی -ب 

 میزان رطوبت پسماند -ج 

 پوشش نهایی -د 

 

 ؟ریت شیرابه نمی باشدکدامیک جزو روشهای مدی (76

 بازچرخش -الف

 تبخیر -ب 

 بازیافت -ج 

 تصفیه -د 

 

 ؟در صورت عقد قرارداد دهیاری با بخش خصوصی بمنظور اجرای طرح جمع آوری پسماند کدام مورد ضروری نیست (77

 دریافت مجوزهای الزم از دهیاری برای تفکیک در مبدا و جمع آوری -الف

 ت و تجهیزات مناسب به تشخیص دهیاریاستفاده از ماشین آال -ب 

 ارائه گزارشات منظم -ج 

 دریافت مجوز از محیط زیست -د 

 

 ؟از نظر شما چالشها و تنگناهای موجود برای سیستم مدیریت پسماند کدام می باشد (78

 مشکالت مالی -الف

 مشکالت فنی -ب 

 مشکالت مدیریتی -ج 

 همه موارد -د 
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 ؟دفع در کنار زباله های عادی میباشدآیا پسماند پزشکی قابل  (79

 خیر -الف

 بله -ب 

 در صورت بی خطر سازی و تبدیل به پسماند عادی -ج 

 در برخی موارد به تشخیص دهیاری -د 

 

 ؟کدامیک از موارد زیر جزو پروسه دفع پسماند نمی باشد (80

 کاهش مصرف -الف

 بازیافت -ب 

 دفن بهداشتی -ج 

 استاندارد محیط زیست براساسزباله سوزی  -د 

 

 

 تعریف محیط زیست کدام است ؟ (81

 محیط زیست همان محیط طبیعت است   -الف

 محیطی که فرایند حیات را فراگرفته و با آن برهم کنش دارند  -ب 

نسان و روابط متقابل بین آنهست که باهم در کنش و ا -انورانج -منابع طبیعی -آب -خاک -محیط زیست شامل هوا  -ج 

 اکنش هستندو

 هر سه مورد  -د 

 

 براساس تقسیم بندی سنتی محیط زیست چند نوع است ؟ (82

 آموزشی  -سیاسی -فرهنگی -اقتصادی -روانی -الف

 انسان ساخت –اجتماعی  –طبیعی  -ب 

 محیط انسانی -سپهر اجتمعی –طبیعی  -ج 

 قسمت ب و ج -د 

 

 عوامل تشکیل دهنده طبیعی؟ (83

 عوامل بی جانعوامل جاندار و  -الف

 بخشی از محیط زیست که ساخته دست بشر نباشد -ب 

 حشرات –پستانداران  –خزندگان  –پرندگان  -گیاهان -ج 

 ساخت توپوگرافی –ساخت خاک شناسی  –ینی آب های سطحی و زیرزم –ساخت زمین شناختی  -اقلیم -د 

 

 اکوسیستم یعنی؟ (84

ول ابل مشغو انسان می باشد که در یک ناحیه معینی با روابط تاثیرات متق جانوران –مجموعه جاندار شامل گیاهان  -الف

 ساختن و تبادل غذا و انرژی هستند
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 مجموعه ای از گیاهان و جانوران و آب و خاک می باشد -ب 

ذا و غ بادلمجموعه جاندار و غیر جاندار محیط در یک ناحیه معین با روابط و تاثیرات متقابل که مشغول ساختن و ت -ج 

 انرژی باشد

 هیچکدام -د 

 

 منظور از آلودگی محیط زیست کدام است  (85

 خاک و آب 0عبارت است از پخش مواد خارجی داخل هوا  -الف

یم یا غیر ر مستقها ممکن نباشد و بطو» هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکله محیط بطوری که استفاده پیشین از آ -ب 

 موجودات را  به نخاطره بیندازد مستقیم منافع و حیات 

آن را به  ولیژیکیهوا و خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بی –پخش یا آمیخته مواد خارجی در آّب  -ج 

 طور زیان آور به حال انسان و سایر موجودات زنده ، گیاهان و آثار و ابنیه تغییر دهد

 ب و ج -د 

 

  یت توجه به حفظ محیط زیست روستا کدام است ؟مبانی ضرورت و اهم (86

 ضرورت های ملی و مبانی دینی -الف

 ضرورت های دینی و قانونی اساسی  -ب 

 ضرورت های ملی توسعه پایدار -ج 

 مالحظات توسعه پایدار –تغییر الگوی مصرف و شیوه زندگی روستاییان  –مبانی دینی  –ضرورت های ملی  -د 

 

 زمانی میسر خواهد شد ؟ توسعه ایران چه (87

 بعد از برنامه توسعه ششم  -الف

 مدت زمان زیادی برای توسعه الزم می باشد  -ب 

 هر زمان تخریب محیط زیست متوقف شود  -ج 

 زمانی که کل سرزمین از زاویه محیط زیست بازسازی شود -د 

 

 اهداف کلی و کالن مدیریت مواد زائد روستا ؟ (88

 ریت مواد زائد روستاهای کشورگسترش پوشش مدی -الف

 کمک به حفظ محیط زیست روستا در برابر آلودگی های ناشی از زباله  -ب 

 توسعه و ترغیب همکاری بین دهیاری ها و شهرداری ها و همچنین دهیاری ها با یکدیگر -ج 

 هر سه مورد -د 

 

 تعریف پسماند کدام است ؟ (89

 همان مواد زائد است -الف

 حاالت مختلف  جامد ، مایع و گاز که مورد نیاز نمی باشدمواد در  -ب 

 قسمتی از مواد که قابل استفاده نیست  -ج 
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ئد د کننده زاتولی مواد مایع و گاز )غیر از فاضالب( که به طور مستقیم و غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر –د 

 است  

 

 د ؟انواع پسماند براساس قانون مدیریت پسمان (90

 تیصنع -پزشکی -شیمیایی–عادی  -الف

 پزشکی -صنعتی –ی کشاورز-ویژه  -دارویی -ب 

 شیمیایی –عادی  –ویژه  –کشاورزی  –صنعتی  -ج 

 صنعتی-کشاورزی-یژهو-پزشکی-عادی -د 

 

 کدام موارد از خصوصیات های پسماند های ویژه می باشد؟ (91

 سمی بیماری زا هستند  -الف

 نفجار و خورندگی قابل اشتعال ا -ب 

 شیمیایی سمی و قابل انفجار -ج 

 سمی بیماری زا قابل اشتعال و خورندگی -د 

 

 کدام ماده زایئد خطرناک می باشند (92

 در طبیعت غیر قابل تجزیه و پایدار است  -الف

 اشتعال پذیر خورنده سمی و واکنش دهنده است  -ب 

 شد دارای خاصیت تجمعی و تاثیرات مخرب می با -ج 

 برای موجودات زنده کشنده می باشد  -د 

 

 بیماری های مرتبط با دفع غیر بهداشتی زباله ها کدام است  (93

 بیماری هایی که توسط مگس منتقل می شود  -الف

 وبا حسبه بیماری های منتقله توسط مگس موش و جوندگان -ب 

 ددهوا و جداسازی غیر بهداشتی و استفاده مج بیمار یهای منتقله توسط مگس موش جوندگان دام آلودگی آب و -ج 

 کیرومننژیت ، طاعون و وبا و حسبه سالمونال کیست هیداتیت -د 

 

 روش های جمع آوری زباله در مناطق روستایی  (94

 توسط خود تولید کنندگان  -الف

 خانه به خانه  -ب 

 جمع آوری خانه به خانه و ظروف عمومی  -ج 

 هیچ کدام -د 

 

 دفع مواد زایئد کدام است  روش های (95

 روش غیر بهداشتی ، دفن بهداشتی  -الف
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 دفن بهداشتی ،  -ب 

 بازیافت و کمپوست -ج 

 هیچکدام -د 

 

 کدام یک از شیوه ای رایج کنترل شده دفن زباله می باشد  (96

 کمپوست  -الف

 بازیافت  -ب 

 بازیافت و کمپوست  -ج 

 دفن بهداشتی  -د 

 

 ت ؟بیو کمپوست چیس (97

 کودی که از پسماند ها تولید  می شود  -الف

 کودی که از زباله های خانگی تولید می شود  -ب 

 کودی که فقط از پسماند های عالی منشا میگیرد -ج 

 هیچکدام -د 

 

 مراحل مدیریت عملیات دفن بهداشتی زباله کدام است ؟ (98

 جمع آوری حمل دفن  -الف

 دفن –حمل  –ذخیره  –جمع آوری  -ب 

 عملیات اجرایی –آماده سازی  –مکان یابی  -ج 

 عملیات اجرایی –مکانیابی  –حمل  –جمع آوری  -د 

 

 

 پسماند ها به چند گروه تقسیم می شوند (99

 3 -الف

 4 -ب 

 5 -ج 

 6 -د 

 

 می گویند. یولیژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع می گردد راب-شیمیایی–.... به کلیه فرآیند های مکانیکی  (100

 دفع -الف

 پردازش -ب 

 بهره وری -ج 

 پسماند -د 

 


