
     7فصل 

 زمین درون آب سفر                             

 

 54ظ تشتیة اٍلیي ٍ دٍهیي رخیشُ آب ضیشیي صهیي کذام ّستٌذ؟ تِالف(  -1

 ّای صیش صهیٌی است.ٌثغ آب ضیشیي است ٍ تؼذ اص آى آبّا تضسگتشیي هیخچال

 .دٍم قشاس داسد ی..... دس ستثِ...ّا .......ّستٌذ ٍ تؼذ اص آى یيصه یکشُ یشیيآب ض یشُرخ یيتضسگتشب( ................ 

 ّای صیشصهیٌیآب –ّا یخچال

هشکضی ایشاى( کذام هٌاتغ آتی، جْت هػشف ًقص  ّایاستاىکن آب ٍ تیاتاًی )هثل  دس هٌاطقالف(  -2

 54ظ ػوذُ داسد؟

 ّای صیش صهیٌیآب

 تش خَسداس است. یخاغ یتاص اّو یشاىا هاًٌذ ............. دس هٌاطق ............ یٌیصه یشص یّاآبب( 

 ّای هشکضیاستاى –کن آب 

 54ظ ضَد.یه یيکطَس ها اص  ........... تاه یتخص ػوذُ آب هػشف -3

 ّای صیشصهیٌیآب

 54ظ کشدًذ؟ّای صیشصهیٌی چِ هیکطَسهاى جْت دستشسی ٍ استفادُ اص آبهشدم  -4

 حفش چاُ ٍ قٌات

 55ظ داسد. یًفَر آب دس خاک تِ ............ تستگ یچگًَگ ٍ یخال یفضا یضاىه -5

 ی رساتاًذاصُ



 .داسدیًگِ ًو تاضذ آب سا دس خَد یطتشخاک ًسثت تِ سس آى ت یاگش هقذاس هاسِظ ٍ ؽ؛  -6

 غحیح

 یست؟چ یلدل یستٌذهٌاسة ً یکطاٍسص یداسًذ تشا یادص یشیکِ ًفَرپز ییّایيصه

 55ر کشدى( آب تِ داخل خاک ًقص داسد؟ ظًفَرپزیشی )ًفَچِ ػاهلی دس  -7

 )ٍ هیضاى فضای خالی خاک( اًذاصُ رسات خاک

 یيهاسِ سا تپَضاًذ حجن آب هػشف ضذُ دس ا یتا کاهال سٍ یضینسیآب هآى  تَسط استَاًِ هذسج دس ٍ یناص هاسِ داس یظشف

 یست؟چ یًطاى دٌّذُ یصآصها

 تَاًذ ًفَر کٌذ( )تِ ساحتی ًوی کٌذ؟چشا دس سس آب کن ًفَر هی -8

 چَى رسات آى کَچک است )ٍ فضای خالی کن داسد.(

 یاضکال چِ کاس یيتش طشف کشدى ا یسٍد تشایدس آى فشٍ ه یشد یلیخ خاک جوغ ضذُ ٍ یاست کِ آب سٍ یخاک تاغچِ دس خاًِ هحوذ طَس

 یل.؟ تا رکش دلیذکٌیه یطٌْادسا پ

 55است؟ ظًفَرپزیشی دس سس چگًَِ  -9

 ب                               خیلی کن خیلی صیاد                             ب( الف(

 56ّا تا چِ سشػتی حشکت هی کٌٌذ؟ ظ دس صیشصهیي آب-10

 است. هتغیّش سال دس هتش 500 تا هتش 5/0اص  آًْا حشکت سشػت

 56ظ کٌذ.یه یشٍی... پ.....حشکت است ٍ جْت حشکت آب اص ...... یداسا یيصهیشّا دس صآب -11

 ضیة سطح صهیي

 56ْت حشکت آب دس کذام ضکل غحیح است؟ ظج-12

 الف(

                                                         

   ب(                                                 

 کٌذ.شکت آب اص ضیة سطح صهیي پیشٍی هیچَى جْت ح ب:                                  



 56ضَد؟ ظّا تْتش ایجاد هیاص آبّای آّکی تَسط کذاهیک غاسّای آّکی دس اثش حل ضذى سٌگ -13

 ّای صیشصهیٌی آبتَسط  الف(

 الف                                                      ّا    تَسط سٍدخاًِ ب(

 ضَد؟یه یلچگًَِ تطک یآّک یغاسّا

 57ظ ّا ٍ سسَتات هختلف هتفاٍت است.ٍ  ..............  دس سٌگ یخال یفضا یضاىه -14

 ًفَرپزیشی

 57هٌاسة است؟ ظ یّای صیشصهیٌکذاهیک اص سسَتات صیش تشای تطکیل رخیشُ آب -15

 ّای سسخاک ب(                         ّا         آتشفت الف(

-آب رخیشُ تطکیل تشای تٌاتشایي است، صیاد ًفَرپزیشی ٍ خالی ّایفضا هیضاى ّا،آتشفت دس، چَى الف

 سیض داًِ دلیل تِ اها ّستٌذ، خالی فضای داسای گشچِ ّا،سس کِ حالی دس است هٌاسة صیشصهیٌی ّای

 ًیستٌذ. هٌاسة صیشصهیٌی آب رخیشُ تشای تَدى،
 چشا؟ ًاهٌاسة است؟ یٌیچِ صه هٌاسة ٍ یشصهیٌیآب ص یشُرخ یتشا یچِ خاک

 57ضَد. ظ...... گفتِ هی، سطح .......هٌطقِ اضثاع ح تاالییتِ سط -16

 ایستاتی
 است؟ یاهٌطقِ اضثاع چِ هٌطقِ

 57گَیٌذ؟ ظتاالیی آى چِ هیی تِ هشص تیي هٌطقِ اضثاع ٍ هٌطقِ -17

 الف( سطح ایستاتی

 الف                                            ب(هشص آتی  

 57ظ خَاّذ ضذ. یطتش...... ت.....تاضذ ػوق .... یطتشّش چِ ػوق چاُ ت -18

 سطح ایستاتی ًیض
 یذ؟سا هطخع کٌ یستاتیٍ ػوق سطح ا یستاتیسطح ا -هٌطقِ اضثاع یتا سسن ضکل

 58ظّا چگًَِ است؟ ػوق چاُ آب -19

 دس ّوِ جا تشاتش است. الف(

 ب                                  دس هٌاطق هختلف تشاتش ًیست.   ب(



چگًَِ  یضدخطک هاًٌذ  یًَاح هاًٌذ هاصًذساى ٍ یادس یکدس هٌاطق ًضد یستاتیّا ٍ ػوق سطح اُػوق چا

 است؟

 58ظ داسد؟ یتستگ یتِ چِ ػَاهل یستاتیػوق سطح ا -20

 هقذاس تشداضت آب. –ّا هیضاى ًفَرپزیشی خاک ٍ سٌگ –هقذاس تاسًذگی سالیاًِ 

 ؟دّذیه یصهٌطقِ سا افضا یکآتذاس دس  ییِضخاهت ال یشاص هَاسد ص یککذام  -21

 یاّیپَضص گ -4کن                یتاسًذگ -3چاُ        یادحفش تؼذاد ص -2کن خاک       یشیًفَرپز-1

 یاّیپَضص گ -4
 ؟کٌذیه یجادا یستاتیدس سطح ا ییشیچِ تغ یشاص اتفاقات ص یکّش 

 .است یافتِ یصهٌطقِ افضا یکًفَر آب دس  یتاسًذگ یضاىهتا  -الف

 .ضذُ است یطتشکٌٌذ تیهٌطقِ حفش ضذُ ٍ استخشاج ه یککِ دس  ییّاتؼذاد چاُ -ب

 

 یلیکاس چِ دال یيکٌذ تِ ًظش ضوا ایاحذاث ه یکَچک یسذّا یاّا تٌذّا ّا ٍ آتشاِّلًاکا یشهٌاطق ساصهاى آب دس هس یدس تؼض

 تَاًذ داضتِ تاضذ؟یه

 58آتخَاى چیست؟ ظ -22

 ضَد.آتخَاى ّن گفتِ هی ّای آب صیشصهیٌیتِ سفشُ

 58اًَاع آتخَاى کذاهٌذ؟ ظ -23

 ّای آب صیشصهیٌی آصادسفشُ -1

 ّای آب صیشصهیٌی تحت فطاسسفشُ -2

 58ظ گًَِ قشاس داسًذ؟ّای ًفَرپزیش ٍ ًفَرًاپزیش چّای آب صیشصهیٌی آصاد الیِدس سفشُ -24

 ًفَرپزیش   الف(

 ًاپزیشًفَر        

 ًاپزیشًفَر  ب(                                                       

 ًفَرپزیش                                                             

 الف جَاب:  

 58ضَد؟ ظیتخَاى آصاد تیطتش دس کجا تطکیل هآ -25

 ّاّا ٍ دس دضتدس داهٌِ کَُ

 58.......... قاتل تْشُ تشداسی است. ظٍ .......... آب هَجَد دس آتخَاى آصاد اص طشیق ................ -26

 قٌات –حفش چاُ 

 59. ظضًَذیه یجادا ..........آب گشم دس  اطشاف .... یّااغلة چطوِ -27

   ّاآتطفطاى



سطح صهیي تشسذ ٍ  داس آب صیش صهیٌی تِ طَس طثیؼی تِس هَسد آتخَاى آصاد دس هٌاطق ضیةاگش د -28

 59گَیٌذ؟ ظجاسی ضَد چِ هی

 چطوِ
 یذ؟آیتَجَد ه یدس چِ آتخَاً ٍ یست؟چطوِ چ

ضَد اص کذام ًَع قشاس داسد تطکیل هی ًاپزیش سفشُ آتی کِ دس یک الیِ ًفَرپزیش کِ تیي دٍ الیِ ًفَر -29

 59است؟ ظ

 تحت فطاس یسفشُ ّای آب صیش صهیٌ

 59فطاس داسای کذام ساختاس صیش است؟ ظ سفشُ آب صیش صهیٌی تحت -30

 پزیشالف( ًفَر ًا

 ًفَر پزیش                             ب( ًفَر ًاپزیش      

 ًفَر پزیش                                                            

 ًفَر ًاپزیش                                                  

 ب

 59ضَد؟ ظاس دس کذام هٌاطق تیطتش تطکیل هیتحت فط یسفشُ آب صیش صهیٌ -31

 داسدس ًَاحی کَّستاًی ٍ ضیة

 59ّای صیش صهیٌی کذاهٌذ؟ ظچٌذ هَسد اص خػَغیات آب -32

 تشکیة ضیویایی ثاتت       -4فاقذ هَاد تیشُ کٌٌذُ            -3تی تَ                 -2ی سًگ      ت-1

 اهالح هؼذًی هحلَل تیطتش داسًذ. -7       هیکشٍب کن داسًذ         -6  دهای ثاتت     -5
 ٍجَد داسد؟ یٌیصه یشص یّاآب ٍ یسطح یّاآب یيت ییّاچِ تفاٍت

 59دس کذاهیک تیطتش است؟ ظگی هیکشٍتی آلَد -33

            ّای سطحیّای صیش صهیٌی                  ب( آبالف( آب

 ب

 یٌیصهیشص یّااص آب یطتشت یسطح یّاهحلَل دس آب یٍ اهالح هؼذً یکشٍتیه یآلَدگظ ٍ ؽ؛  -34

 .است

 ّای صیشصهیٌی تیطتش است.غلط، اهالح هؼذًی دس آب

 60ظ است. یٌیصه یشاهالح هَجَد دس آب ص یيتشٍ ................ هْن................  -35

 هٌیضین -کلسین 

 60سخت چِ آتی است؟ ظآب  -36

 گَیین.ین آى صیاد تاضذ تِ آى آب سخت هیکِ ػٌاغش کلسین ٍ هٌیضآتی 



 .ها هضش است یسالهت یتاضذ تشا یطتشاص حذ هؼوَل ت یصاگش اهالح  آب تظ ٍ ؽ؛  -37

 غحیح

 60ظ کشدًذ.یه یضکاس یااقذام تِ حفش ............  یٌیصهیشص یّااص آب یتشداستْشُ یتشا یندس قذالف( -38

 قٌات

 60چیست؟ ظکاسیض ب( 

داس حفش ّای ضیةّای صیش صهیٌی دس صیش صهیيگَیٌذ کِ تشای تْشُ تشداسی اص آبتِ قٌات کاسیض ّن هی

 ضَد.هی

 60ظ .ضَدیداس حفش هیةض  یّایيقٌات دس صهظ ٍ ؽ؛  -39

 غحیح

ضَد ٍ دس گشدش است کِ تِ ایي ّا هثادلِ هیّا، دسیاّا، َّا کشُ ٍ خطکیپیَستِ تیي اقیاًَس آب -40

 61ضَد. ظدس طثیؼت .............. گفتِ هیجشیاى آب 

 چشخِ آب

 61اص چشخِ آب اص کجا تاهیي هی ضَد؟ ظهَسد ًیاًشطی  -41

 ًَس خَسضیذ.اص 

 

 

 

 
 تهیه کننده؛ موالئی 

 دبیرستان شهید فتح اله پور
 5931آذر  

 

 ساده را دوست دارم یهاآدم

 کس را باور نذارنذ یچه یها که بذهمان      

 همه لبخنذ دارنذ یها که براهمان      

 همه هستنذ یبرا ... هستنذ یشهها که همهمان      


