
 

 

 سرچشمه زندگی آب، !درس اول

 داسد؟ ٍخَد پٌْبى خٌگ احتوبل خبٍسهیبًِ دس چشا -1

. سسذهی وطَس 30 ثِ ثشًذ،هی سًح آة ووجَد اص وِ وطَسّبیی تؼذاد 2025 سبل تب دّذهی ًطبى هلل سبصهبى تحمیمبت صیشا

 خجش وطَسّب ایي دس آة ضذیذ ثحشاى ضشٍع ثب ٍ دٍس چٌذاى ًِ ایآیٌذُ دس "پٌْبى خٌگ" احتوبل ثشٍص اص حتی تحمیمبت ایي

 .ثَد خَاّذ آة سش ثش وِ ًفت سش ثش ًِ خبٍسهیبًِ، دس ثؼذی ّبیخٌگ وشدُ اػالم ٍ دادُ

 ّوتبست؟ثی ایسیبسُ صهیي چشا -2

 آة ٍخَد پذیذُ، ایي اصلی دالیل اص یىی. ّوتبستثی ایسیبسُ داًینهی هب وِ خبیی تب ضوسی، هٌظَهِ ٍ ویْبى دس صهیي

 .است سیبسُ ایي

 .است سیبسُ ایي دس .............. ٍخَد صهیي سیبسُ اّویت دالیل اص یىی -3

 آة

 ثٌَیسیذ. سا آة اّویت -4

 ثوبًین، صًذُ غزا ثذٍى ّفتِ چٌذ تب تَاًینهی هب. است ضذُ آغبص آة اص حیبت سشچطوِ ٍ است صهیي سٍی صًذگی اسبس آة

 .آٍسینهی دٍام سٍص چٌذ ثشای تٌْب آة، ثذٍى اهب

 ضَد؟هی تمسین ثخص چٌذ ثِ صهیي ۀ وش ّبیآة ول همذاس -5

 وشد. تمسین ضیشیي ّبیآة ٍ ضَس ّبیآة گشٍُ دٍ ثِ تَاىهی سا خْبى ّبیآة

 است؟خْبى ثِ چِ ًسجت هیضاى آة ضَس ٍ ضیشیي دس  -6

 دسصذ. 5/97دسصذ ٍ ضَس حذٍد  5/2ضیشیي 

 ّب لشاس داسد؟ّبی ضَس هَخَد دس خْبى دس الیبًَسچِ هیضاى اص آة -7

 دسصذ 5/96

 ثبضذ؟ثبالتشیي دسصذ آة ضیشیي خْبى هشثَط ثِ وذام هٌبثغ هی -8

دسصذ لشاس  1/30ّبی صیشصهیٌی ثب ستجِ دٍم آة دس الجتِ)ثبضذ. دسصذ هی 7/68ّبی یخی است وِ ّب ٍ تَدُهشثَط ثِ یخچبل

 (داسد.



 

 

 .است .............. ّبیآة دس خْبى ضیشیي ّبیآة دسصذ 2/1 -9

 سغحی

 حذٍد .............. دسصذ اص سغح وشُ صهیي اص آة پَضیذُ ضذُ است. -10

71% 

 .است ثبثت آى حدن ٍ ضَدهی تأهیي..............  تَسظ صهیي وشُ هختلف ّبیلسوت دس آة فشاٍاًی -11

 آة چشخِ

 .        )ظ  ؛  ؽ(ًیست یىسبى ّبلبسُ دس هَخَد ضیشیي آة تَصیغ -12

 صحیح

 )ظ  ؛  ؽ(        .است گشفتِ لشاس خْبى ثیبثبًی ًیوِ ٍ ثیبثبًی ثخص دس خغشافیبیی ًظش اص ایشاى -13

 صحیح

 .............. خْبى لشاس گشفتِ ٍ تٌْب .............. دسصذ آى داسای پَضص گیبّی است.ایشاى اص ًظش خغشافیبیی دس ثخص .............. ٍ  -14

 %15 –ًیوِ ثیبثبًی  –ثیبثبًی 

 .دّیذ تَضیح سا ایشاى دس )ٍ هطىالت آى( آة ٍضؼیت -15

 ٍ خطه هٌبعك خضٍ هب وطَس دسصذ 85ثیص اص  ٍ گشفتِ لشاس خْبى ثیبثبًی ًیوِ ٍ ثیبثبًی ثخص دس خغشافیبیی ًظش اص ایشاى

 آى اص اًذوی ثخص فمظ ّبثبسش هدوَع اص ایشاى، َّای ٍ آة ًَع ثِ تَخِ ثب ٍ دیگش سَی اص ضَدهی هحسَة خطه ًیوِ

 ایشاى است. دس آة هٌبثغ غیشیىٌَاخت . هطىل دیگش تَصیغاست استفبدُلبثل 

 .ثٌَیسیذ سا خْبى هختلف دسوطَسّبی آة تبهیي دضَاس ثَدى دالیل -16

 وطَسّب ایي ثشای سا آة تأهیي هٌبعك، ثشخی دس خوؼیت ضذیذ افضایص ٍ خْبى دس ضیشیي آة هٌبثغ غیشیىٌَاخت تَصیغ

 سشاًِ هصشف ٍ ثشاثش سِ خْبى خوؼیت گزضتِ سبل صذ دس دسحبلیىِ یبثذ؛ًوی افضایص صهیي آة هٌبثغ. است وشدُ دضَاستش

 .است ضذُ ثشاثش چْبس فشد، ّش اصای ثِ آة

 ثشاثش ضذُ است............... سبل گزضتِ خوؼیت خْبى .............. ثشاثش ٍ هصشف سشاًِ آة ثِ اصای ّش فشد  100دس  -17
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 چٌذ هَسد اص هصبسف آة سا ًبم ثجشیذ. -18

 خذهبتی. خبًگی، داهپشٍسی، وطبٍسصی، صٌؼتی،

 سسذ؟هی هصشف ثِ ّبییثخص چِ دس هٌغمِ ّش دس ًیبص هَسد آة -19

 ّبی صٌؼتی ٍ خذهبتی.ّبی وطبٍسصی، آضبهیذًی ٍ فؼبلیتدس ثخص

 است............... وطبٍسصی دس ایشاى ػوذتب ٍاثستِ ثِ  -20

 آة

 ثٌَیسیذ. سا دس ایشاى آثیبسی ثِ وطبٍسصی صیبد ٍاثستگی ػلت -21

 ًیبص هَسد فصَل دس ًیض ّب ثبسش ّویي ػوذُ ثخص ایي، ثش ػالٍُ. ًیست وبفی اًذاصُ ثِ هب وطَس ًمبط اص ثسیبسی دسثبسش 

 .است آثیبسی ثِ ٍاثستِ ػوذتبً ایشاى دس وطبٍسصی ػلت، ّویي ثِ ٍ افتذًوی اتفبق وطبٍسصی ثشای

 )ظ  ؛  ؽ(        .است خبًگی هصبسف ثِ هشثَط وطَس یه هصشفی آة همذاس ثیطتشیي -22

 (6)ضىل ظ غلظ

 .پزیشدهی صَست .............. ثخص دس ایشاى دس آة هصشف ثیطتشیي -23

 وطبٍسصی

 دس چیست؟ وطبٍسصی ثخص دس آة هصشف سبصیثْیٌِ اّویت -24

 هصشف سبصیثْیٌِ اّویت تَاى ثِهی ضَد،هی استفبدُ وطبٍسصی ثخص دس آة دس وطَس هب اص ثضسگی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ حدن

 ثشد. پی ایي ثخص، دس آة

 است؟ هٌبستهب  وطَس هٌبعك ّوِ ثشای آثیبسی ًَیي ّبیضیَُ آیب -25

 .ًیست هٌبست وطَس هٌبعك ّوِ ثشای فطبس، تحت ّبیآثیبسی ًظیش آثیبسی، ًَیي ّبیسٍشًخیش، 

 ّبی هختلف آثیبسی ثش چِ اسبسی ثبیذ اًتخبة ضَد؟ضیَُ -26

 ًَع وطت.، 2ضشایظ آة ٍ َّایی ٍ ، 1ثش اسبس 

 



 

 

 ضَد؟ٍ ضْشی استفبدُ هی ب دس ثخص آضبهیذًیه چٌذ دسصذ اص آة دس وطَس -27
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 سبصی هصشف آة دس ثخص وطبٍسصی سػبیت چِ هَاسدی الصم است؟ثشای ثْیٌِ -28

 آة ٍ َّایی ٍ ظشفیت آثی ّش هٌغمِ؛سػبیت الگَی وطت، هتٌبست ثب ٍضؼیت ، 2 ّبی آثیبسی؛اخشای صحیح ٍ اصَلی سٍش، 1

 اًدبهذ.دس هضسػِ یب ثبؽ هیٍسی آة ّبیی وِ ثِ افضایص ثْشُگیشی اص فٌبٍسی، ثْش3ُ

ثِ عَس هتَسظ ّش فشد دس عَل سٍص، ثیص اص  -29
   

   
لیتش آة ثشای هصبسفی هبًٌذ آضبهیذى، ًظبفت ٍ ... ثِ عَس هستمین  

 وٌذ.هصشف هی
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 (ثٌَیسیذ سا آضبهیذًی آة هْن ٍیضگی) اص چِ ًظش آة آضبهیذًی حبئض اّویت است؟ -30

 داسد.سغح ثبالئی اص ًظش ویفیت 

 ثبضذ؟هی هْن ضشٍست یه اص چِ ًظش فَالد صٌبیغ صحیح یبثیهىبى -31

 تؼییي دس وِ است دلیل ّویي ثِ ٍ داسًذ ًیبص صیبدی آة ثِ ػوَهبً فَالد صٌبیغ ًظیش صٌبیغ اص ثشخی

 هْن ضشٍست یه آثی، هٌبثغ ثِ هٌبست دستشسی ثِ تَخِ صٌبیغ، دست ایي احذاث ثِ هشثَط هىبى

 .سٍدهی ضوبس ثِ

 دس وطَسّبی تَسؼِ یبفتِ خْت وبّص هصشف آة دس ّش ثخص چِ الذاهی صَست گشفتِ: -32

ماتی    مورد   )دو   انم ببرید؟(   را     اندداده   انجام  آب    کمبود   عواقب   از     پیشگری     هب منظور    یافته،    توسعه    کشوراهی   هک      از اقدا

 اسخشّب ٍ الف( وبسٍاش

 ّبّب ٍ حوبمة( دستطَئی

 ج( ضستطَی هبضیي ٍ آثیبسی خوي

 د( اهبوي ػوَهی

 ُ( وطبٍسصی



 

 

 ة: استفبدُ اص ضیشآالت ثب حدن آة ووتش                                      الف: ًصت دستگبُ تصفیِ

 ّبی الىتشًٍیىیاستفبدُ اص چطند:                                ج: ّضیٌِ صیبد ٍ خشیوِ سٌگیي

 %(41خذیذ آثیبسی )وبّص ضیَُ تحمیك ٍ استفبدُ اص ُ: 

  چیست؟ اشهؼٌی سٍست، سٍثِ خطىسبلی خغش ثب گَیذهی وطَس یه ٍلتی -33

 .ضوبست هیض سٍی ضیش لیَاى یه ٍ وتبة ٍ سایبًِ ًوبیطگش حتی ٍ ّبلجبس ٍ ّبخَساوی ّوۀ سٍی تأثیشش وِ است ایي

 .وٌیذ تؼشیف سا هدبصیآة  -34

 .ضَدهی استفبدُ هحصَل یب وبال یه تَلیذ دس وِ همذاسآثی

  ضَد؟ای هیچِ استفبدُ هدبصی آةاص هفَْم  -35

 آٍسًذ.هی دست ثِ سا وطَس یه ٍالؼی آة هصشف همذاس هدبصی آة ثب استفبدُ اص

 دلیل سذسبصی چیست؟ -36

 ّبفصلی ثَدى سٍدّب ٍ چطوِ تغییشات هیضاى آة،

 ثب سذسبصی چِ هَاسدی وٌتشل خَاّذ ضذ؟ -37

 ایدبد رخیشُ اًشطی پبن. ّب؛ تَصیغ هٌبست آة دس سغح وطَس؛وٌتشل سیالة آة؛ هذیشیت هٌبثغ

 دس سذسبصی تَخِ ثِ چِ هَاسدی ضشٍسی است؟ -38

 یبثی ًبدسست سذ.یذ تجخیش اص سغَح آثی سذّب، هىبىتَخِ ثِ پبییي دست سٍد، تطذ

 وٌذ؟ٍ صٌؼتی تبهیي هیّبی صیشصهیٌی چٌذ دسصذ اص ًیبص هب سا ثِ هصبسف خبًگی، وطبٍسصی آة -39
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 چیست؟ آثخَاى -40

 گَیٌذ.صیشصهیٌی آثخَاى هی آة ّبیثِ سفشُ

 دضت هوٌَػِ چیست؟ -41

 ضَد.ّبیی وِ حفش چبُ خذیذ دس آى دضت هوٌَع اػالم هیدضت



 

 

 چیست؟ صیشصهیٌی ّبیآة سغح (افت) آهذى پبییي ّبی صیشصهیٌی ًٍتبیح ثشداضت ثی سٍیِ آة -42

 است. صهیي فشًٍطست ٍ ّب، تغییش ویفیت آةچطوِ ّب،لٌبت ّب،چبُ سفتي ثیي اص ٍ صیشصهیٌی آة سفشُ ضذى خطه

 )ظ  ؛  ؽ(        .ضَدهی ایدبد صهیٌی صیش ّبیآة تؼبدل خَسدى ثشّن ٍ ثشداضت اضبفِ ػلت ثِ صهیي فشًٍطست -43

 صحیح

 فشًٍطست صهیي سا ضشح دّیذ. -44

ّبی خبن دس اػوبق صهیي، ثِ دلیل ٍصى ستَى خبن ثبالی آى ثِ آة اص فضبی خبلی هیبى داًِدس ایي پذیذُ، پس اص خشٍج 

 ضَد.ّبیی سٍی سغح صهیي ایدبد هیفتذ وِ دس ًتیدِ آى دسصّب ٍ ضىبفاتذسیح ًطست صهیي اتفبق هی

 .دّیذ تَضیح آى دسثبسُ. دّذهی ًطبى سا ایپذیذُ چِ صیش تصَیش -45

 

 

 ثٌَیسیذ. سا صهیي فشًٍطست ٍلَع پیبهذّبی -46

 ّبییسبصُ خسبست ٍ خشاثی ثِ هٌدش ٍ ضَد صهیي سغح سٍی عَالًی گبّی ّبییضىبف ٍ دسصّب ثِ هٌدش تَاًذهی فشًٍطست

 گشدد. است، ضذُ ثٌب آى سٍی ثش وِ

 آلَدگی آة چیست؟ -47

ِ اص حذ استبًذاسد آى خبسج ضَد سا عَسی و یویبیی ٍ صیستی آة ضَد ثِّش گًَِ تغییشی وِ هَخت تغییش ضشایظ فیضیىی، ض

 آلَدگی آة گَیٌذ.

 چیست؟ فبضالة دٌّذُ تطىیل هَاد -48

 است. ضذُ دسصذ هَاد خبهذ )آلی ٍ هؼذًی( تطىیل 1/0% آة ٍ  9/99اص  فبضالة

 .ثجشیذ ًبم سا دسخبًِ آة اًَاع -49

 .سیبُ آة ٍ خبوستشی آة ،سفیذ آة

 آة چیست؟ )ثبصچشخبًی( ثبصیبفت -50

 یؼٌی استفبدُ هدذد اص فبضالة.



 

 

 چیست؟ فبضالة -51

 ثِ گشفت، لشاس استفبدُ هَسد صٌؼتی ّبیفؼبلیت ٍ ضْشی آضبهیذًی، آة ضجىِ هثل هختلف ّبیثخص دس آة وِ آى اص ثؼذ

 .ضَدهی گفتِ فبضالة آى ثِ وِ ضَدهی آلَدُ صیبدی هیضاى

 ضَی ظشٍف یب هیَُ، چِ ًبم داسد؟فبضالة ًبضی اص استحوبم ٍ یب ضست ٍ  -52

 آة خبوستشی

 ضَد؟ای هیدس ثیطتش وطَسّب اص آة خبوستشی چِ استفبدُ -53

 دس هصبسفی ًظیش آثیبسی فضبی سجض.

 گَیٌذ.ّب سا .............. هیّب ٍ ثشوِّب، تبالةّبی اعشاف سٍدخبًِلسوتی اص صهیي -54

 ّبحشین آى

 ًبم ثجشیذ. سا ضْشّب ٍ سٍستبّب دس صیشصهیٌی ّبیآة آلَدگی ػَاهل -55

 داهی؛  فضَالت اص ًبضی ّبیخزثی؛ ضیشاثِ ّبیچبُ خبًگی اص عشیك ّبیدفغ فبضالة

 ّبی ًبضی اص فضَالت داهی داسای چِ چیضّبیی )هَادی( ّستٌذ؟ضیشاثِ -56

 داسای همذاس صیبدی اصت ٍ هَخَدات سیض صًذُ.

 ضَین؟ لبیل حشین آثی هٌبثغ ثشایثبیذ  شاچ -57

 ّب سبصُ ٍتخشیت آلَدگی ثشٍص اص خلَگیشی ثشای

 هب ثشای حل هطىالت آة ثبیذ چىبس وٌین؟ -58

 ضَییضَیی ٍ ظشفستفبدُ اص ظشفیت وبهل هبضیي لجبسا؛ ثستي آة ٌّگبم هسَان یب ٍضَ؛ وبّص صهبى استحوبم

 ثبیذ چىبس وٌٌذ؟ ىثشای حل هطىالت آة هسئَال -59

 ّب.آهَصش هصشف ثْیٌِ آة اص عشیك سسبًِ؛ ثشداسی اص آةهذیشیت صحیح ثْشُ؛ ثبصیبفت آةتَخِ ثیطتش ثِ 

 6931ماه    آبان       انحیه هس تبرزی امام  حسیه  )ع(   دبیرستان    ،موالئیتْیِ ٍ گشدآٍسی؛ 


