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 درس ششم 

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 انسان آب شیرین مورد نیاز خود را از کدام منابع به دست می آورد؟ -1
 قنات  -1
 برف و باران -2
 چاه -3
 دریاها -4

 اولین کسانی که با کندن قنات از آب های زیرزمینی استفاده کردند، چه کسانی بودند؟ -2
 مصریان -1
 چینی ها -2
 ایرانیان -3
 اروپاییان -4

 میزان تبخیر و آلودگی آب در کدام یک از موارد زیر بسیار کم است؟ -3
 قنات -1
 چاه -2
 رود -3
 جویبار -4

 کدام رود زیر به خلیج فارس می ریزد؟ -4

 تلخه رود -1
 اروندرود -2
 سفید رود -3
 جاجرود -4

 رود کارون از کدام شهر می گذرد و به کدام رود می ریزد؟ -5



 

 

 اروندرود –اهواز  -1
 زرینه رود –اصفهان  -2
 تلخه رود –اهواز  -3
 اروندرود –اصفهان  -4

 از به هم پیوستن رود قزل اوزن و شاهرود، کدام رود به وجود می آید؟ -6

 زاینده رود -1
 رود کرج -2
 سیمینه رود -3
 سفید رود -4

 کدام رود زیر به دریای خزر، می ریزد؟ -7

 رود چالوس -1
 رود گرگان -2
 سیمینه رود -3
 سفید رود -4

 ران چند میلی متر است؟میزان متوسط بارندگی ساالنه در ای -8

 250بیش تر از  -1
 250کم تر از  -2
 350بیش تر از  -3
 350کم تر از  -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 انسان ......................... مورد نیاز خود را از منابع برف و باران به دست می آورد. -1
 ...................... را به وجود می آورد.بخشی از آب حاصل از برف و باران روی زمین جاری می شود و  -2



 

 

 مردم برای استفاده از آب های زیرزمینی ..................... یا ....................... حفر می کنند. -3
 بخشی از آب حاصل از برف و باران به داخل زمین فرو می رود و ................... را تشکیل می دهد. -4
 بودند که با کندن .......................... از آب های زیرزمینی استفاده کردند. ایرانیان اولین کسانی -5
 رود زاینده رود از شهر ...................... عبور می کند. -6
 بیش تر رودهای ایران ......................... و ............................ هستند. -7
 ................ از به هدر رفتن آب در مزارع و باغ ها جلوگیری می شود.امروزه با استفاده از آبیاری ....... -8
از انرژی ذخیره شده ی آب که در پشت سد جمع می شود، به کمک .................... برق تولید می  -9

 کنند.
 تند.رودها زیستگاه بسیاری از ماهی ها، ...................... و .............................. هس -10
 آب مایه ی .................... است و کمبود آن خطر بزرگی است. -11

 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 ریختن زباله های خانگی و صنعتی باعث آلودگی آب ها می شوند. -1
 آب های زیرزمینی مهم ترین منبع آب شیرین هستند. -2
 کشور ما از کشورهای پرآب دنیا است. -3
 یان در جنوب شرقی ایران قرار دارد.دریاچه ی جازمور -4
 آلوده کردن آب و مصرف نادرست آن باعث به هدر رفتند آب می شود. -5
 یکی از راه های ذخیره ی آب، ساختن سد روی رودهاست. -6

 به سؤاالت زیر با دقت و کامل پاسخ دهید.

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -1
 جویبار: -1
 رود: -2
 قنات: -3
 چشمه: -4



 

 

 اقیانوس ه برای آشامیدن، شست و شو و کشاورزی مناسب نیست؟چرا آب دریاها و  -2
 منابع برف و باران در زمین به چند بخش تقسیم می شوند؟ نام ببرید و توضیح دهید. -3
 چرا میزان تبخیر و آلودگی آب قنات بسیار مهم است؟ -4
 بیش تر رودهای ایران از کدام کوه ها سرچشمه می گیرند؟ -5
 زند؟رودهای ایران به کجا می ری -6
 چرا بیش تر رودهای ایران فصلی و موقّتی هستند؟ -7
 ویژگی رودهای فصلی و موّقتی چیست؟ -8
 رودها چه نقشی در زندگی ما دارند؟ )دو مورد( -9

 چرا آب بعضی از رودهای کشور ما برای کشاورزی مناسب نمی باشند؟ -10
 چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند؟ -11
ایران بیش تر است؟ از این موضوع چه نتیجه ای می وسعت کدام ناحیه ی آب و هوایی  -12

 گیرید؟
 روستانشینان و شهرنشینان برای چه کارهایی از آب رودها استفاده می کنند؟ -13
 چه عواملی موجب آلودگی آب ها می شود؟ )سه مورد( -14
 کدام رودها به دریاچه ی ارومیه می ریزند؟ -15
 سه رودی را که به دریای خزر می ریزند، نام ببرید. -16
 چه عواملی باعث به هدر رفتن آب می شود؟ -17
 نحوه ی تولید برق را توضیح دهید. -18

 

 

 

 

 


