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 از مساحت سطح کره زمین را آب پوشانده است. 
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 از مساحت سطح کره زمین را شامل می شوند. 
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خشکی ها تقریبا  -19
1

4
 از سطح کره زمین را تشکیل می دهند. 



 ت کل کره زمین خشکی می باشد.از مساح % 29حدود  -22
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 کشاورزی در ایران عمدتا وابسته به آبیاری است. -32

 به دلیل مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی، بهینه سازی مصرف آب در این بخش، یک امر ضروری می باشد.  -36
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 هر گونه ساخت و ساز یا بهره برداری غیر اصولی در محدوده رودخانه ها، به معنی نقض .......................می باشد. -32

 کنید. هر یک از منابع آب در سمت راست را به درصد مربوطه در سمت چپ وصل -1پ( سؤاالت جور کردنی:

 % 7/68 1 آبهای شور اقیانوس ها الف

 % 2/2 2 آبهای زیر زمینی ب

 % 1/32 3 آب شیرین پ

 % 3 4 توده های یخی یخچال ها ت

  2 2/96 % 

 هر یک از موارد سمت چپ را به نوع آب در سمت راست ربط دهید. -2

 آبی که در لوله ها جریان دارد 1 آب خاکستری الف

 فاضالب سرویس بهداشتی 2 آب سفید ب

 آب ناشی از شست و شوی ظروف 3 آب سیاه پ



 آب استحمام 4  
 

 ت( سؤاالت انتخابی:کلمه یا عبارت صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید:

 آب ( خواهد بود. –احتمال بروز جنگ پنهان در خاورمیانه در آینده به دلیل بحران شدید) انرژی  -1
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 سه ( برابر شده است. –در صد سال گذشته، جمعیت جهان ) چهار  -2

 کشاورزی ( مربوط می شود. –بیشترین مصرف آب در ایران به بخش ) صنایع  -6

 دیم ( می باشد. –کشاورزی در ایران عمدتا وابسته به ) آبیاری  -7

 آشامیدنی ( است. –ف آب در کل کشور،مربوط به بخش ) صنعتی مصار % 6به صورت میانگین در حدود  -8

 فصلی ( بودن آب رودها و چشمه هاست. –دلیل ضرورت احداث سد برای ذخیره سازی آب ) دائمی  -9

 آب مجازی ( می گویند. –آبی که برای تولید یک کاال یا محصول به کار می رود) آب واقعی  -12

 کاهش ( تبخیر آب از سطح آنهاست.–سازی در یک منطقه،) افزایش از پیامد های نا مطلوب سد  -11

 وزارت نیرو ( می باشد. -نظارت بر حفر چاه در دشت های ممنوعه به عهده ) وزارت جهاد کشاورزی -12

 هاست.کمتر ( از میزان بهره برداری از آن –میزان تغذیه آب آبخوان هایی که در معرض خطر نابودی قرار دارند ) بیشتر  -13

 برداشت بی رویه از آبخوان ( می باشد. –عامل اصلی فرونشست زمین در محل دشتها ) انحالل سنگها  -14

 فرسایش آبهای زیرزمینی ( صورت می گیرد. –فرونشت زمین تحت تاثیر ) وزن ستون خاک  -12

 شیمیایی ( آب می شود. –باران اسیدی باعث آلودگی ) فیزیکی  -16

 فیزیکی ( محسوب می شود. –ی آب، نوعی آلودگی ) زیستی آلودگی حرارت -17

 خاکستری ( می باشد. –آب جاری در لوله کشی یک شهر از نوع آبهای ) سفید  -18

 سیاه ( است. –آب حاصل از فاضالب سرویس های بهداشتی، از نوع آب ) خاکستری  -19

 آبیاری فضای سبز ( استفاده می شود. –مصارف خانگی  در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از آب خاکستری برای ) -22

 متعارف (دسته بندی می گردد. –در دنیای امروزی،آب فاضالب تصفیه شده، در زمره منابع آب ) نامتعارف  -21

 استفاده مجدد از فاضالب ( می باشد. –منظور از بازچرخانی آب، همان ) چرخه طبیعی آب  -22

 فرونشست زمین ( است. –یکی از پیامد های مهم عدم رعایت حریم آبهای زیرزمینی ) آلودگی آب  -23

 تخریب سازه ها ( ضروری می باشد. –رعایت حریم یک رودخانه به منظور جلو گیری از ) سیالبی شدن رود -24



 ث( سؤاالت تستی:

 زنده کردن تمام موجودات زنده اشاره می فرماید.خداوند متعال در کدام آیه سوره انبیا به اهمیت آب در  -1

  24ت( آیه                             32پ( آیه                            32ب( آیه 42الف( آیه 

 د.تعداد کشورهایی که از کمبود آب رنج می برندبه.................کشور می رس 2222تحقیقات سازمان ملل نشان می دهد تا سال  -2

 32ت(                                   42پ(                                  22ب(                                   22الف( 

 بزرگ ترین منبع ذخیره آب شیرین قابل دسترسی در کره زمین چیست ؟ -2

 پ( آبهای زیرزمینی                  ت( رود خانه ها         الف( یخچال ها                         ب( دریاچه ها               

 بزرگ ترین منبع ذخیره آب شیرین در کره زمین چیست ؟ -3

 الف( یخچال ها                         ب( دریاچه ها                        پ( آبهای زیرزمینی                  ت( رود خانه ها

 ین را آب پوشانده است؟چند درصد از سطح زم -4

پ(                                % 61ب(                               % 71الف( 
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 ت( الف و پ صحیح است.                              

 از نظر جغرافیایی بیشتر مساحت ایران در کدام یک از بخش های زیر قرار می گیرد؟ -2

 ب( بیابانی                            پ( کوهستانی                       ت( الف و ب صحیح است.              الف( نیمه بیابانی      

 در بین کشور های زیر، کدامیک به ترتیب بیشترین و کمترین بارندگی ساالنه را دارند؟ -6

 ایران –بحرین                  ت( ماالیا  –پ( ماالیا  ماالیا                 –آذربایجان             ب( بحرین  –الف( عراق 

 در صد سال گذشته جمعیت جهان........................و مصرف سرانه آب به ازای هر فرد .......................شده است. -7

 دو برابر –ه برابر          ت( سه برابر س –چهار برابر         پ( چهار برابر  –سه برابر            ب( سه برابر  –الف( دو برابر 

 بیشترین مصرف آب در ایران به بخش ......................مربوط می شود. -8

 الف( کشاورزی                        ب( صنعت                           پ( آشامیدنی                       ت( خدماتی  

 برای بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی الزم می باشد؟کدام یک از گزینه های زیر  -9

 الف( اجرای صحیح واصولی روش های آبیاری                          ب( بهره گیری از فن آوری های پیشرفته

 پ( رعایت الگوی کشت متناسب با آب و هوا                      ب( همه موارد

 

 یک روز چند لیتر آب مصرف می کند؟ به طور متوسط، هر فرد در طول -12

 222ت(                                322پ(                                 222ب(                             122الف( 
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