
 

3 
 

 

از اين منابع براي تأمين غذا ، پوشاك ، وسايل زندگي ، پخت و پز ، رفت و  چه استفاده هايي مي كنند ؟ گوناگون انسان ها از منابع -1
.نياز هاي ديگر خود استفاده مي كند آمد و همه   

.بايد راه هاي استفاده ي صحيح از منابع را ياد بگيريم   براي جلوگيري از كاهش يا به خطر افتادن منابع ،  چه بايد كرد ؟ -2  

) چاه ، چشمه ، قنات(يا آب هاي زير زميني ) رودها(از آب هاي سطحي  نياز انسان از كجا تأمين مي شود ؟به طور كلي آب مورد  -3
.تأمين مي شود   

اي تند كوهستاني جاري  مي شوند رودهاي پر آب ايران چون از شيب هچرا بيشتر رودهاي ايران  براي كشتيراني مناسب نيستند؟  -4
.بخشي از رود كارون مي توان كشتيراني كرد ردقابل كشتيراني نيستند و فقط   

رودهاي پر آبي كه از كوه هاي البرز سرچشمه مي گيرند و : حوضه ي آبريز درياي خزر  -1  سه حوضه ي آبريز ايران را توضيح دهيد ؟ -5
ا كوه هاي پراكنده داخلي سرچشمه رودهايي كه از كوه هاي زاگرس ي: حوضه ي آبريز خليج فارس و درياي عمان  -2به درياي خزر مي ريزند    

يا زمين هاي  درياچه ها و باتالق هاي داخلي  به رودهايي كه: حوضه ي آبريز داخلي  -3ومي گيرند  و به خليج فارس و درياي عمان مي ريزند   
.اطراف خود نفوذ مي كنند   

ليتر تعيين  150ميزان مجاز مصرف آب براي يك فرد در شبانه روز  فر در شبانه روز چقدر است؟نميزان مجاز مصرف آب براي يك  -6
.ليتر است  300تا  250شده است  اما در ايران متوسط مصرف در شبانه روز   

تغيير شيوه هاي زندگي  –افزايش جمعيت  چه عاملي موجب شده مصرف آب روز به روز بيشتر شود ؟ -7  

. در گذشته در اغلب مناطق كشور ما ، آب را در آب انبارها ذخيره مي كردند  قايسه كنيد ؟ذخيره ي آب در گذشته و حال را با هم م -8
 در آن زمان آب تصفيه شده و لوله كشي وجود نداشت ، امروزه در همه ي شهرها و بيشتر روستاها آب لوله كشي وجود دارد و آب آشاميدني

.سالم از طريق لوله در اختيار مردم قرار مي گيرد   

در موقع حمام كردن يا مسواك زدن ، شير آب را باز نگذاريم  چرا  -1  براي مصرف درست آب چه نكاتي را بايد رعايت كنيد ؟ شما -9

.شيرهاي آب را هميشه بازديد و تعمير كنيم تا چكه نكند  -2ليتر آب مصرف مي شود    20كه در هنگام دوش گرفتن به طور متوسط هر دقيقه   

زباله ها را در رودها و آب هاي جاري نريزيم ، از نظر دين اسالم  -1  وده نكردن آب چه نكاتي را بايد رعايت نماييد؟شما براي آل -10

از مواد شوينده كه تركيبات شيميايي دارند ، كمتر استفاده كنيم ، چون اين مواد آب هاي زير زميني را آلوده  -2آلوده كردن آب ها گناه است  

.مي كنند   

خاك طي . خاك ، اليه نازكي از پوسته ي زمين است كه از خرد شدن سنگ ها پديد آمده است   خاك چگونه تشكيل مي شود ؟ -11 
.زمان طوالني با توجه به عواملي مانند سنگ ها ، آب ، دماي هوا و موجودات زنده يك منطقه تشكيل مي شود   

خاك مناطق مركزي ايران با خاك جلگه ها و اطراف (د ؟چرا ؟آيا در همه جاي كشورمان خاك هاي حاصلخيز وجود دار -12
.خاك حاصلخيزي وجود دارد كه مواد آلي و معدني مناسب دارنددر جلگه ها و اطراف رودها و برخي كوه پايه ها  –خير    )رودها مقايسه كنيد؟  

.خاك ،  براي كشاورزي مناسب نيست اما  خاك برخي مناطق مركزي ، داخلي يا جنوبي كشور به علت وجود نمك يا آهك در   

مصرف بيش از حد مواد غذايي و كشت پي درپي يك محصول در زمين و  -1  چه عواملي موجب از بين رفتن خاك مي شود ؟ -13
استفاده ي نا  -3قطع بوته ها و كندن درختان كه موجب مي شود خاك در اثر باد و باران  به راحتي شسته مي شود   -2استراحت ندادن به خاك 

دفن زباله در خاك -5ايجاد ساختمان و جاده و كارخانه روي خاك هاي قابل كشت   -4مناسب و بي رويه از كودهاي شيميايي   

)ايرانيان ( .                                                است ................................. ايجاد سد يا بند روي رودخانه ها از ابتكارات  *-  
)رودها (                                              . هستند .................... يكي از منابع مهم تأمين آب شهرنشينان و روستاييان  *-  

)زاگرس  –لبرز  ا(           . سرچشمه مي گيرند ..................... و ................... اغلب رودهاي دائمي و پر آب ايران از كوه هاي  *-  

)مراتع و آبخيز داري ،جنگل ها (        .  مسئوليت حفاظت از خاك را بر عهده دارد ............. ......................زمان سا در كشورما  -*  

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب  )نابع آب و خاك م( 14درس   
 


