
 

 

 

 

  

 

 دس خاّای خالی ولوات هٌاػة لشاس دّیذ.

 

.اػت ؿذُ صهیي وشُ دهای افضایؾ تاػث صٌؼتی فؼالیت افضایؾ ٍ خَدسٍّا صیادؿذى. 1  

.گیشد هی صَست ػپْش ٍَسد الیِ دس ٍ تـىیل اتشّا َّایی ٍ آب تغییشات اص تؼیاسی. 2  

.هی گَیٌذتاد  سا داسد ووتشی فـاس وِ خایی تِ داسد فـاستیـتشی وِ اصخایی َّا خاتدایی .3  

.داسد ًام (تشٍپَػفش)ػپْش ٍَسد اػت، صهیي ػطح تِ ًضدیه وِ الیِ، تشیي پاییي. 4  

.    گَیٌذ هی لاسُ ؿیة تخؾ ایي تِ ؿَد؛ هی صیاد ؿیة ًاگْاى لاسُ فالت اص تؼذ .5  

 

 دسػت ٍ یا ًادسػت تَدى ػثاست ّای صیش سا هـخص وٌیذ.

 

  سػتد .ّؼتٌذ اًؼاى تشای غزا تأهیي هْن هٌاتغ اص یىی ّا الیاًَع .6

دسػت .سػذ هی صهیي تِ ٍ وٌذ هی ػثَس َّاوشُ هختلف ّای الیِ اص خَسؿیذ اؿؼِ .7  

دسػتًا. اػت ٍخَدآهذُ تِ ٍَّایی آب هٌطمِ دٍ صهیي تِ خَسؿیذ ًتاتیذى یىؼاى اص .8  

  دسػتًا .ؿَد هی تشػوَد خَسؿیذ تاتؾ سٍین، هی پیؾ ّا لطة طشف تِ اػتَا اص ّشچِ .9

سػتًاد. دٌّذ هی دػت اص سا خَد گشهایصٍدتش ٍ ؿًَذ هی گشم ّا خـىی اص صٍدتش آب ّا .10  

دسػت. وٌٌذ هی دسیافت سا خَسؿیذ ػوَدی اؿؼِ اػتَا ًضدیهػشصهیي ّای . 11  

 

 ًوًَِ ػؤال



 

 

 تِ ػؤاالت صیش پاػخ واهل دّیذ.

 دسیاچِ دسیاّا، ّا، الیاًَع یؼٌی صهیي ّای آب ّوِ ؿَد؟ هی ؿاهل سا هٌاتؼی چِ وشُ آب .12

.ؿَد هی ؿاهل ساٍ ...  سٍدّا ٍ ّا  

  

 ًاحیِ اغلة داسًذ، تواع خـىی تا ّا الیاًَع وِ خاّایی دس چیؼت؟ لاسُ فالت اص هٌظَس .13

  .گَیٌذ هی لاسُ فالت آى تِ وِ ؿَد هی دیذُ هتش 200اص ووتش طسفایی تا ػوك ون ای

 

 خضایشٍ گاصٍ ًفت ػشؿاس هٌاتغ ٍخَد ًظش اص ّا لاسُ فالت داسد؟ اّویتی چِ لاسُ فالت. 14

.داسًذ صیادی اّویت هاّیگیشی  

  

 ّای الیِ اص خَسؿیذ اؿؼِ گزاسد؟ تأثیشهی خْاى ٍَّای تشآب چگًَِ خغشافیایی ػشض .15

 ػوَدی اؿؼِ اػتَا ًضدیه ّای ػشصهیي. سػذ هی صهیي تِ ٍ وٌذ هی ػثَس َّاوشُ هختلف

 خَسؿیذ تاتؾ سٍین، هی پیؾ ّا لطة طشف تِ اػتَا اص ّشچِ اها وٌٌذ هی دسیافت سا خَسؿیذ

.سػذ هی صهیي تِ ووتشی گشهای ًتیدِ، دس. ؿَد هی تش هایل  

 

 ّای آب تاللی هحل داسًذ؟ اّویت ًظش اصچِ ٍگشم ػشد دسیایی ّای خشیاى تشخَسد هحل. 16

. اػت خْاى هاّی صیذ هٌاطك تشیي هْن اص ػشد ٍ گشم  

  

 غزا تأهیي هْن هٌاتغ اص یىی ّا الیاًَع داسًذ؟ اّویت ّا اًؼاى تشای ًظش چِ اص ّا الیاًَع. 17

 هی فشاّن ّا وـتی تا سا تاس تي ّا هیلیَى تش ّضیٌِ ون ًٍمل حول اهىاى ٍ ّؼتٌذ اًؼاى تشای

.اًذ خْاى ػاوٌاى تشای ؿیشیي آب تأهیي هٌثغ هؼتمین غیش طَس تِ ّوچٌیي ّا الیاًَع. آٍسًذ  



 

 

 ػوی ّای صتالِ تي هیلیَى چٌذ ػالیاًِ وٌذ؟ هی تْذیذ سا ّا الیاًَع خطشاتی چِ اهشٍصُ .18

 وـَسّای تشخی. ؿَد هی ّاسیختِ الیاًَع تِ ًـذًی تدضیِ هَاد ٍ پالػتیه ّا، واسخاًِ

 هی اػتفادُ ّا الیاًَع اػواق دس اتوی ّای صتالِ دفي ؿیَُ اص صیؼت هحیط ػالهت تِ غیشهتؼّْذ

 تِ ًیض ؿَد، فشاّن ّا آى تشای هثل تَلیذ فشصت آًىِ تذٍى ّا، هاّی اًثَُ ٍ سٍیِ تی صیذ.وٌٌذ

.صًذ هی لطوِ ؿذت تِ ّا آب ػاصگاى تَم  

 

 وِ الیِ، تشیي پاییي گیشد؟ هی ؿىل آى دس تغییشات وذام داسد ًام چِ وشُ َّا الیِ تشیي پاییي. 19

 آب تغییشات اص تؼیاسی ٍ اتشّا تـىیل. داسد ًام (تشٍپَػفش )ػپْش اػت،ٍَسد صهیي ػطح تِ ًضدیه

.گیشد هی صَست الیِ ایي دس َّایی ٍ  

 

 گشم ّا آب اص صٍدتش ّا خـىی داسد؟ ٍَّا تشآب تأثیشی چِ ّا الیاًَع تِ ًٍضدیىی دٍسی. 20

 خَد دس سا گشها ّا خـىی اص تیـتش ّا آب. دٌّذ هی دػت اص سا خَد گشهای تش ػشیغ ٍ ؿًَذ هی

 دس خَد هداٍس ًَاحی دهای اػتذال هَخة دسیاّا ٍ ّا الیاًَع ػثة، ّویي تِ. وٌٌذ هی رخیشُ

.دٌّذ هی واّؾ سا هٌاطك ٍػشهای گشها ٍ ؿًَذ هی تاتؼتاى ٍ صهؼتاى  

 

؛خغشافیایی ػشض ٍ خَسؿیذ تاتؾ صاٍیۀ تثشیذ؟ ًام سا خْاى ٍَّای هؤثشتشآب ػَاهل .21  

.تاد ى خشیا ٍ فـاسَّا؛ صهیي ػطح اص استفاع ؛دسیاّا ٍ ّا الیاًَع تِ ًضدیىی ٍ دٍسی  

 

 ػَاحل سفتي صیشآب لطثی؛ ّای یخ ؿذى رٍب  سا تیاى وٌیذ؟ صهیي وشُ ؿذى م گش پیاهذّای. 22

ػالی. خـه دٍسُ ؿذى طَالًی دسیاّا؛ آب آهذى تاال ٍخضایش؛  

  

  



 

 

 گضیٌۀ صحیح سا اًتخاب وٌیذ.

اػت؟ ؿذُ ٍالغ َعًالیا دسوذام خْاى ًمطِ تشیي ػویك. 23  

هٌدوذؿوالی الیاًَعد(          ٌّذ الیاًَعج(         آسام الیاًَع ب(          اطلغ الیاًَعالف(   

 

ؿَد؟ هی دیذُ الیاًَع لؼوت دسوذام ٍخضایشهاّیگیشی ٍگاص ػشؿاسًفت هٌاتغ. 24  

الیاًَػی دؿتد(       خضایشالیاًَػیج(                لاسُ ؿیةب(                     لاسُ فالتالف(   

 

گیشد؟ هی اتوؼفشؿىل الیِ دسوذام َاییٍّ آب ٍتغییشات اتشّا تـىیل. 25  

اػتشاتَػفشد(                 تشٍهَػفشج(                   هضٍػفشب(                       ٍپَػفشتش الف(  

 

چیؼت؟ ّا هداٍسلطة ػشد ٍَّای هؤثشدسآب ػاهل .26  

خغشافیایی ػشض ب(                       ّا الیاًَع تِ ًضدیىی ٍ دٍسی (الف  

ای گلخاًِ گاصّای ٍسٍد د(                                             صهیي اصػطح استفاع ج(  

 

  

 تِ فؼالیت هْاستی ٍ ًگشؿی صیش پاػخ دّیذ.

ػَاهلی تاػث ػاهل یا چِ ِ هطالة گفتِ ؿذُ دس ایي دسع، تا تَخِ ت !گشاهی آهَصاى داًؾ الف(

؟ؿذُ اػتػشد یا گشم تَدى هٌطمِ هحل صًذگی ؿوا   

 


