
 
 

 کتاب کار علوم تجربی اندیشه پویااساس درسنامه دانش آموزان عزیز این جزوه بر  :توجه

  .نوشته شده و سواالت انتهای جزوه هم از سواالت همان کتاب انتخاب شده است

 شما می توانید جزوات فصلهای دیگر علوم هفتم را از طریق کانال زیر در تلگرام دریافت کنید

 

@oloomeandishepooya 
 
 
 

 .به کلیه آب هایی که در زیر سطح زمین هستند آب های زیر زمینی می گویند :آب های زیر زمینی
 .آبهای زیر زمینی بعد از یخچالها دومین منبع آبهای شیرین هستند :نکته
 .بخش عمده ای از آب مصرفی کشور ما از آبهای زیر زمینی است :نکته

اهمیت زیادی  مانند استان های مرکزی و جنوب شرق ایران ابانیآب های زیر زمینی در مناطق خشک و بی :نکته مهم
 .دارند چون تنها منبع تامین آب منطقه هستند

 چشمه -3قنات    حفر  -2حفر چاه     -1.   آب های زیر زمینی به سه روش قابل بهره برداری هستند :نکته
جدول زیر عوامل مختلفی که بر مقدار آبهای  .توانایی خاک برای عبور آب را نفوذ پذیری می گویند :نفوذ پذیری

 .زیرزمینی تاثیر دارند را نشان می دهد
تاثیر بر مقدار آبهای 

 زیر زمینی

مقدار 

 بارندگی
 شیب زمین

پوشش 

 گیاهی

شدت 

 بارندگی

نفوذ پذیری 

 خاک

 *  *  * افزاینده
  *  *  کاهنده
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زیادی است ولی چون حفره ها به هم متصل نیستند آب  سنگ پا دارای حفره های. سنگ پا را در نظر بگیرید :نکته
داخل آن نفوذ نمی کند ولی داخل یک اسفنج آب نفوذ می کند چون اسفنج هم حفره دارد و هم حفره ها به هم ارتباط 

حفره و ثانیا ( ذرات خاک باید درشت باشند ) باشد  پس برای تشکیل آبهای زیر زمینی اوال زمین باید دارای حفره. دارند
 . ها باید به هم مرتبط باشند

 .مانند خاک رس هر چه مواد تشکیل دهنده خاک ریزتر باشند نفوذ پذیری آنها کمتر است :نکته
 .آبرفتها به دلیل دانه درشت بودن و داشتن فضای خالی زیاد مکان مناسبی برای تشکیل آبهای زیر زمینی هستند :نکته
به وجود می  را اگر آب های زیر زمینی از زمین های آهکی عبور کنند آهک را در خود حل کرده و غار های آهکی :نکته
 .ت می بخشداسیدی بودن آب های زیر زمینی فرایند تشکیل غار را سرع. آورند

 .در زیر تمام مخازن آبهای زیر زمینی یک الیه نفوذ ناپذیر وجود دارد که به آن سنگ بستر می گویند :سنگ بستر
به سطحی که آبهای زیر زمینی از آن جا شروع می  .اگر زمین را حفر کنیم به آبهای زیر زمینی می رسیم :سطح ایستابی

 (.سطحی که آب ایستاده)شود سطح ایستابی گویند 
 .فاصله بین سطح ایستابی تا سطح زمین را عمق سطح ایستابی می گویند :عمق سطح ایستابی

به این قسمت از خاک . در منطقه عمق سطح ایستابی رطوبت و هوا در خاک وجود دارد یعنی خاک نمناک است :نکته
 .این رطوبت برای ریشه گیاهان اهمیت زیادی دارد. منطقه تهویه هم می گویند

اع حد فاصل منطقه اشب. به قسمتی از زمین که حفره های آن پر از آب است منطقه اشباع گفته می شود :منطقه اشباع
 (اشباع یعنی پر). سنگ بستر و سطح ایستابی است

در مناطق خشک و کم باران عمق سطح ایستابی زیاد است ولی در مناطق معتدل و نزدیک ساحل عمق سطح  :نکته
 .ایستابی کم است

از آب های زیر زمینی بیشتر باشد عمق سطح ایستابی افزایش می یابد چون سطح آب های  آب هر چه برداشت :نکته
 .ینی و در نتیجه سطح ایستابی پایین تر می رودزیر زم

هر عاملی که مقدار آب های زیر زمینی را افزایش دهد عمق سطح ایستابی را کم می کند چون با افزایش آب  :نکته
 .های زیر زمینی سطح این آبها باال می آید و عمق سطح ایستابی کم می شود

 .ی دو نوع هستند، سفره های آزاد و سفره های تحت فشارسفره های زیر زمین :انواع سفره های زیر زمینی
 . در این نوع سفره ها یک الیه نفوذ پذیر روی یک الیه نفوذ ناپذیر قرار دارد :سفره های زیر زمینی آزاد -1

در مناطقی که زمین شیب دار است ممکن است آب های زیر زمینی به سطح زمین راه پیدا کنند که در این  :چشمه
 . ه آن چشمه می گویندصورت ب

 .در محل چشمه سطح ایستابی به سطح زمین می رسد :نکته
اگر یک الیه نفوذ پذیر در بین دو الیه نفوذ ناپذیر قرار بگیرد سفره تحت فشار به وجود می  :سفره های تحت فشار -2

 .قرار دارند دلیل پر فشار بودن این سفره ها این است که سطح ایستابی این سفره ها در مناطق باالیی. آید
سفره های پر فشار همیشه در مناطق کوهستانی و شیب دار ایجاد می شوند ولی ممکن است تا زیر دشت ها هم امتداد 

 .داشته باشند
 .که با آن منطقه تغذیه می گویند نفوذ آب به سفره های تحت فشار در مناطق کوهستانی انجام می شود :منطقه تغذیه

به درون زمین باعث آلودگی آبهای زیر زمینی می شود به همین دلیل در اکثر شهرها با نفوذ فاضالبهای خانگی  :نکته
 .کمک سیستم فاضالب شهری این فاضالبها جمع آوری می شود



وادی مانند پوسته تخم مرغ یا رسوب داخل سماور در داخل آهک در مواد اسیدی حل می شود به همین دلیل م :نکته
گوییم سماور  ما به اشتباه رسوب سماور را گچ می نامیم و می.) سرکه حل می شوند چون هر دو از جنس آهک هستند
 (چگگچ گرفته است در حالی که این رسوب آهک است نه 

 .آب سخت به آبی گفته می شود که میزان کلسیم و منیزیم آن خیلی زیاد باشد :آب سخت
 .می کنندمواد شوینده مانند صابون در آب سخت خوب کف تولید ن :نکته

 -2 هستند زالل و شفاف -1: آب های زیر زمینی دارای ویژگی هایی هستند که عبارتند از :ویژگیهای آبهای زیر زمینی
 -4   کمتری دارندیکروبی مآلودگی نسبت به آبهای سطحی  -3.   ثابتی هستند شیمیایی و دمای نسبتا دارای ترکیب

 .در مقدار آنها ندارد زیادی خشکسالی ها یا بارندگی های کوتاه مدت تاثیری -5زیاد است   نسبتا میزان امالح آنها 
 

به آب های زیر زمینی جایی که ای شیب دار حفر می شود تا قنات یک کانال افقی است که در زمین ه (:کاریز)قنات 
 .این کانال در طول مسیر خود توسط چاه هایی به سطح زمین راه دارد .راه یابد

 
 

در رابطه با این تصویر چند نکته مهم وجود دارد که باید به این نکات . شما تصویر باال را در کتاب درسی مشاهده کردید
 (نکات زیر)  .توجه کنید

محل ظاهر شدن )که آب قنات از آن خارج می شود مظهر قنات می گویند (کوره)  کانال قناتبه دهانه  :مظهر قنات
  (.آب

 .می گویند و به بقیه چاه ها میله قنات مادر چاهبه دورترین چاه از مظهر  :مادر چاه
به همین دلیل آب  خود به خود در کانال قنات  سطح ایستابی در ناحیه مادر چاه باالتر از مظهر قنات قرار دارد :نکته

 .جاری می شود و احتیاجی به پمپ نیست
 .قنات همیشه در زمینهای شیب دار حفر می شود چون در زمینهای مسطح امکان حفر قنات وجود ندارد :نکته
 . آب به داخل کانال قنات در قسمتهای انتهای کانال صورت می گیرد نفوذ :نکته
 .هر چه شیب زمین بیشتر باشد تعداد میله ها کمتر می شود چون طول کانال قنات کم می شود :نکته



یعنی مادر چاه باید عقب برود تا دوباره به  اگر یک قنات خشک یا کم اب شود باید طول کانال قنات رو بیشتر کرد :نکته
 الیه آب دار برسد

 عمیق کردن میله ها تاثیری در مقدار آب قنات ندارد :نکته
 .کاریز بیشتر در مناطق خشک و بیابانی مورد استفاده قرار می گیرد :نکته

این چرخش آب احتیاج به انرژی دارد که . چرخش مداوم آب بین دریا ها و خشکیها را چرخه آب می گویند :چرخه آب 
از زمانی ) .توسط خورشید در هنگام تبخیر آب تامین می شود و از هنگام بارش به بعد این انرژی کم کم آزاد می شود

  (که به اقیانوس می رسد که قطره باران شروع به پایین آمدن می کند تا زمانی
 هازمان حرکت ابر -2زمان تبخیر آب   -1در چرخه آب دو جا احتیاج به انرژی هست : نکته

 
 

 با ارزوی موفقیت برای شما آینده سازان این مرز و بوم
 محمد احتشام

 مشهد 5دبیر علوم تجربی ناحیه 
 کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویامولف 

 

 :توجه
که از کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا استفاده می کنند در هر قسمت از این کتاب  مدارسی دانش آموزان
با ما در میان بگذارند در اولین فرصت ممکن اشکال شما به صورت  زیر در تلگرام کانالاز طریق  اشکالی دارند

 .کامل برایتان توضیح داده خواهد شد

        oloomeandishepooya@    :آدرس کانال تلگرام

 /http://oloomeandishepooya.blogfa.com: آدرس وبالگ

 ehtesham1352@yahoo.com: ایمیل

 کلیک کنید لینکهای باالبرای وارد شدن روی 
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http://oloomeandishepooya.blogfa.com/
mailto:ehtesham1352@yahoo.com


 هفتمفصل  ازچند نمونه سوال 

دارای نکاتی است که به دانش آموزان عزیز سواالتی که در انتهای هر فصل قرار دارد 

 شما کمک می کند مطالب فصل را بهتر درک کنید

1 

 .عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید

  نادرست         درست               .آبهای زیر زمینی دومین منبع بزرگ آبهای شیرین آب کره هستند -الف
         نادرست         درست                  .هر چه شیب زمین بیشتر باشد نفوذ آب به زمین افزایش می یابد -ب
 .اگر یک الیه نفوذ ناپذیر بین دو الیه نفوذ پذیر قرار بگیرد سفره آب تحت فشار تشکیل می شود -پ

 نادرست         درست                                                                                                     

2 

 .کلمه یا کلمات درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید

 .است(  جنس ذرات / اندازه ذرات)  مهمترین عامل در نفوذ پذیری خاک -الف
  .انجام می شود(  آبهای زیر زمینی / آبهای جاری )تشکیل غار به کمک  -ب
 .از عمق سطح ایستابی باشد(  بیشتر / کمتر) برای برداشت آب از آبهای زیر زمینی عمق چاه باید  -پ
 

3 

سی سی را پر از ماسه کرده و داخل استوانه مدرج  25سی سی آب ریخت سپس یک بشر  05مهناز در یک استوانه مدرج 

با توجه به این اعداد چند درصد حجم ماسه را فضای خالی تشکیل داده . مدسی سی باال آ 50سطح آب تا . ریخت

 است؟

 درصد 33 -درصد                 د 21 -درصد               ج 22 -درصد                ب 11 -الف
 

4 
متر  00اگر در این منطقه چاهی به عمق . متر است 25متر و عمق منطقه اشباع  05در یک منطقه عمق الیه نفوذپذیر 

 وجود داشته باشد عمق آب داخل این چاه چند متر خواهد بود؟

 این چاه خشک است -متر                   د 11 -متر                ج 1 -ب متر                 22 -الف

0 

کدام گزینه زیر در این . فرض کنید در زیر منطقه ای که شما زندگی می کنید یک سفره  زیرزمینی تحت فشار قرار دارد

 دهد؟ منطقه می تواند مقدار آبهای این سفره زیر زمینی را افزایش

 مقدار بارندگی منطقه  -پوشش گیاهی منطقه                                     ب  -الف
 هیچکدام  -شیب منطقه                                                   د -ج 

5 

 است؟ غلطدر رابطه با قنات کدام گزینه 

 مادر چاه نام دارددورترین چاه از مظهر قنات  -الف
 هر چه از مظهر قنات دور می شویم عمق میله ها بیشتر می شود -ب
 هر چه شیب زمین بیشتر باشد تعداد میله ها بیشتر می شود -ج
 عمق مادر چاه از عمق سطح ایستابی بیشتر است  -د
 



0 
 کدام پدیده ظاهر می شود؟ باشداگر کف یک غار پایین تر از سطح ایستابی 

 آبشار  -قنات                     د -ج              دریاچه   -رود خانه             ب -الف
 

8 

قسمت ) داردکه در آن یک سفره آب زیر زمینی آزاد قرار  متی از زمین را نشان می دهدبرش عرضی قس زیرشکل 

 .دهید زیر پاسخبا توجه به شکل به سواالت . (صورتی رنگ 

 کدام الیه یا الیه ها نفوذ ناپذیرند؟ چرا؟ -الف
شد؟ دلیل خود را از جنس رس با 3آیا ممکن است الیه شماره  -ب

 .بنویسید
در این تصویر کال چند الیه نفوذ پذیر وجود دارد؟ شماره الیه  -پ

 .ها را بنویسید
از چند الیه ( منطقه تهویه)در این تصویر عمق سطح ایستابی  -ت

 .شماره الیه ها را بنویسید است؟تشکیل شده 
 سطح ایستابی بین کدام الیه ها واقع شده است؟ -ث
 .چند الیه اشباع در تصویر می بینید؟ شماره الیه ها را بنویسید -ج

9 

 .توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهیدبا . تصویر مقابل نیم رخ یک قنات را نشان می دهد

 .شماره مربوط به هر یک از مفاهیم زیر را روی شکل پیدا کرده و جلو مفهوم داخل پرانتز بنویسید -الف
            (    ........شماره )مظهر قنات    (  ........شماره )مادر چاه 

(            ........شماره )الیه نفوذ ناپذیر ( ........شماره )کانال قنات 
 ( ........شماره )میله         (  ........شماره )الیه آبدار 

با توجه به شکل به نظر شما آیا در زمینهای مسطح  – ب
 مانند دشتها امکان حفر قنات وجود دارد؟چرا؟

 
اگر در اثر خشکسالی آب یک قنات کم شود اهالی  -پ

 منطقه کدام کار زیر را باید انجام دهند؟
 .باید طول کانال قنات را بیشتر کنند -2.  ای قنات را بیشتر کنندباید عمق چاه ه -1

 .برای انتخاب خود دلیل ذکر کنید

 پاسخنامه

 نادرست -پ        نادرست -ب     درست   -الف 1

 (  بیشتر) -پ            (  آبهای زیر زمینی) -ب          (اندازه ذرات)  -الف 2

3 
پس حجم فضای سی سی است  22و چونحجم ماسه است  آب وارد ماسه شدهسی سی از  1چون فقط گزینه ج   

 درصد 21 خالی می شود



4 
متر است  22چون منطقه اشباع . ه اشباع و عمق سطح ایستابیقچون منطقه نفوذ پذیر یعنی مجموع منط گزینه ب

 1ه یعنی متر وارد منطقه اشباع شد 1متر عمق دارد یعنی  11متر است و چون چاه  12پس عمق سطح ایستابی برابر 
 متر داخل آن آب جمع شده است

 مناطق دیگر تاثیری در آبگیری ان ندارد شرایطچون آبگیری ابخوان پرفشار از منطقه تغذیه انجام می شود و  گزینه د 0

 چون هر چه شیب زمین بیشتر باشد تعداد میله ها و طول کانال کمتر می شود گزینه ج 5

 مانند غار دریاچه علیصدر گزینه ب 0

8 

 نفوذ ناپذیر است چون اب روی ان جمع شده است 7یه اخر یعنی الیه ال -الف
 خیر چون اب از ان رد شده پس این الیه نمی تواند رس باشد -ب
 6تا  1الیه از  6 -پ
 4تا  1الیه از  4 -ت
 1و  4بین الیه  -ث
  6و  1دو الیه الی های  -ج

9 

الیه نفوذ ( ....4....شماره )کانال قنات             (    .....3...شماره )مظهر قنات    (  ....1....شماره )مادر چاه  -الف
 ( .....2...شماره )میله         (  .....6...شماره )الیه آبدار (            ....1....شماره )ناپذیر 

 خیر چون در این صورت اب در کانال قنات جاری نمی شود -ب
و  چون زمانی که قنات خشک می شود یعنی سطح ایستابی پایین افتاده .باید طول کانال قنات را بیشتر کنند -پ

 و باید طول کانال را بیشتر کرد تا دوباره کانال قنات به آب برسد کانال قنات از آب خارج شده است
 

 
 

 


