
 

 

 14درس 

 غ                ص  .بگيريم ياد را منابع از صحيح ه ٴ استفاد های راه بايد منابع، افتادن خطر به يا کاهش از جلوگيری برای -1

 .شود می تأمين( ................... )زيرزمينی بهای آ يا ............... سطحی بهای ازآ انسان نياز مورد آب - 2

 .است متر ميلی ............ حدود ما کشور نۀساال بارش ميانگين - 3

 است؟ بيشتر ترتيب به کشورها کدام ساالنۀ بارش ميانگين - 4

 پاکستان ، ترکيه (الف

 ايران ، ترکيه (ب

 آذربايجان جمهوری ، ترکيه (ج

 ايران ، پاکستان (د

 است؟ .................رود ايران کشتيرانی قابل رود تنها - 5

 .نيستند شتيرانیک قابل شوند، می جاری کوهستانی تند های شيب از چون ايران پرآب های رود نيستند؟ کشتيرانی قابل ايران های رود چرا - 6

 .ريزد می آنجا به رود که جايی و رود آب جريان جهت يعنی ................... - 7

 کدامند؟ ايران رودهای آبريز ی حوضه سه - 8

 خزر دريای آبريز حوضۀ

 عمان دريای و فارس خليج آبريز وضۀح

 داخلی آبريز حوضۀ

 خير بلی است؟ باستان ايرانيان ابداعات از يکی قنات آيا - 9

 خير بلی است؟ ايرانيان ابتکارات از ها رودخانه بندروی يا سد ايجاد آيا - 10

 .است شده بيشتر روز به روز آب مصرف یزندگ های شيوه تغيير و جمعيت افزايش با است؟ شده بيشتر آب مصرف امروزه پرا - 11

 غ ص . است ليتر 150 روز شبانه در فرد يک برای آب مصرف مجاز ميزان - 12

 خير بلی است؟ مجاز حد از بيش آب ه ٴ سران مصرف ما کشور در آيا - 13

 با طوالنی نزما طی خاک. است آمده پديد ها سنگ شدن خرد از که است زمين ه ٴ پوست از نازکی هالي خاک، شود؟ می تشکيل چگونه خاک - 14

 .شود می تشکيل منطقه يک زنده موجودات و هوا دمای آب، ها، سنگ مانند عواملی به توجه

 .دارند بمناس معدنی و ٭آلی مواد که دارد وجود حاصلخيزی های خاک ها پايه کوه برخی و....... اطراف و ....... در ما کشور در - 15

 نيست؟ مناسب کشاورزی برای ايران طقمنا کدام خاک - 16

 .نيست مناسب کشاورزی برای خاک، در آهک يا نمک وجود علت به کشور جنوبی يا داخلی مرکزی، مناطق برخی خاک

 شود؟ می خاک رفتن بين از موجب عواملی چه - 17

 .خاک به ندادن استراحت و زمين در محصول يک پی در پی کشت و موادّغذايی حد از بيش مصرف -۱
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 .شود شسته راحتی به باران و باد اثر در خاک شود می موجب که درختان کندن و ها بوته قطع -۲

 .شيميايی دهای کو از رويه بی و نامناسب ه ٴ استفاد -۳

 .کشت قابل های خاک روی کارخانه و جاده و ساختمان ايجاد -٤

 .خاک در ها زباله دفن -٥

 .دارد عهده به را خاک از حفاظت .................... سازمان ما کشور در - 18

 .دارد عهده به را خاک از حفاظت سازمان، کدام ما کشور در - 19

 آبخيزداری و مراتع ها جنگل سازمان(الف

 سازی راه و خاکبرداری سازمان (ب

 شهرداری (ج

 طبيعی منابع اداره (د
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