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قبل از شروع به مطالعه کتاب این قسمت را بخوانید:

وقتی شروع به خواندن این کتاب کنید با بخش های مختلفی مواجه می شوید که غالباً یک الک پشت متفاوت برای هرکدام وجود دارد 
که در هریک از این بخش ها از شما انتظار داریم کار متفاوتی انجام دهید. این قسمت ها براساس تئوری های نوین آموزش و تجارب 

موفق تدریس برای آموزش دانش آموزان مستعد طراحی شده است. این بخش ها شامل:

درخت دانش: در صفحه اول هر فصل، نموداری رسم شده 
علمی  مطالب  حجم،  کمترین  در  کند  کمک  شما  به  تا 
فصل و چگونگی تقسیم بندی و ارتباط آن ها را با هم درک 
کنید. درواقع این بخش نقشه ای است برای گم نشدن در 

موضوعات علمی.

نوشته  جمله  چند  دانش،  درخت  از  بعد  رفتاری:  اهداف 
می خوانیم  را  فصل  این  کند  معلوم  کار  اول  از  که  شده 
و  برگردیم  هم  فصل  آخر  در  است  خوب  بشود.  چه  که 
این بخش گفته  را که در  آیا می توانیم کارهایی  ببینیم، 

انجام دهیم یا نه!

ببینش: درباره برخی از قسمت ها الزم است که چیزهایی 
غیر از نوشته ببینیم. اگر به قسمت این کتاب در سایت 
سر بزنید برای هر ببینش فیلم، نرم افزار یا ... هست که 

خوب است ببینیدش!

پاسخگو باش: در این قسمت باید پاسخگوی مطالبی که 
انتظار  که  سؤاالتی  پاسخگوی  باشید.  خوانده اید  اینجا  تا 
می   رود بعد از خواندن درس تا آن قسمت، بتوانید باکمی 

فکر کردن به آن ها جواب دهید.

مغز  از  بیشتری  مقدار  باشد  الزم  شاید  بسوزان:  فسفر 
را  شده  ذخیره  فسفر  قدری  و  کنیم  استفاده  خودمان 
بسوزانیم. البته اگر نتوانستید به سواالت این بخش جواب 
را خود  بسوزانیدها  از فسفر  برخی  نشوید؛  افسرده  دهید 

مولفان هم بلد نیستند جواب دهند!

کنکاش کن: همه یادگیری در زمان کالس اتفاق نمی افتد. 
گاهی الزم است راجع به یک موضوع خارج از فضای کالس 
تحقیق کنیم و نتیجه آن را در کالس ارائه دهیم. کتابخانه، 
خانواده، دوستان، اینترنت و ... منابعی هستند که برای این 

کار میتوانیم استفاده کنیم.

دست به کارشو: در موضوعات علمی مخصوصاً علوم تجربی، 
یادگیری باکیفیت بدون انجام آزمایش، مشاهده و ساخت 
وسایل علمی امکان پذیر نیست. در قسمت دست به کار شو 
نحوه انجام آزمایش، دستورالعمل ساخت وسیله و یا نوع 

مشاهده توضیح داده می شود.

تاریخ علم: در این بخش شخصیتی در متن درس معرفی 
زندگی  از  مختصری  و  عکس  صفحه،  درکنار  و  می شود 
این  قیافه  حداقل  که  است  ما  مسلم  حق  می بینید.  وی 
دانشمندان دوست داشتنی را ببینیم، شاید در کتاب های 

آینده عکس شما هم اینجا قرار بگیرد!

جالب است بدانی: برای افرادی که دوست دارند بیشتر از 
سطح استاندارد با موضوعات آشنا شوند این قسمت توصیه 
می شود. در این قسمت مطالبی آورده شده که خواندن و 
که  است  آن قدر جذاب  ولی  نیست  الزامی  آن  یادگرفتن 

نشود به راحتی بی خیال خواندن آن شد. 

جمع بندی کن: در انتهای فصل برای یک جمع  بندی سریع 
می توان از این قسمت کمک گرفت. در این قسمت با هم 
فصل را جمع می کنیم و نکات و مطالب مهم را برای خود 

تکمیل می کنیم.

تصحیح کن: یک بار هم خودمان را جای معلم ها بگذاریم و 
برگه تصحیح کنیم. این قسمت یک برگه امتحانی با جواب 
است که برخی از جواب ها دارای غلط و اشتباه است. برگه 

را تصحیح کنید و نمره دهید.

تمرین ها: در آخر هر فصل تمرین های مرتبط با آن آورده 
آن ها،  انجام  برای  الزم  وقت  تمرین ها،  تعداد  است.  شده 
تعداد سؤاالت سخت و آسان و نوع سؤاالت کاماًل محاسبه 
شده، پس خیالتان راحت که همه را می توانید انجام دهید. 
سواالت سخت با ستاره مشخص شده، اگر این سواالت را 

نتوانستید حل کنید خیلی به خودتان آسیب نزنید!

پرسش های چهارگزینه ای: سؤاالت چهارگزینه ای یا همان 
سؤاالت  است.  شده  طراحی  فصل  هر  آخر  در  هم  تست 
چهارگزینه ای با این پیش فرض طراحی شده است که اگر 
باشید حداکثر در 2 دقیقه  بلد  را  به سؤال  نکات مربوط 

بتوانید به آن جواب دهید.

پاسخ ها: پاسخ تشریحی سؤاالت چهار گزینه ای همه فصل ها 
به طور کامل و پاسخ تشریحی تمرین ها آورده شده است. 



اگر این فصل را به خوبی مطالعه کنی و کارهای خواسته شده را به دقت انجام دهی؛ 
باآبکرهوانواعمنابعآبدرآنآشنامیشوی. {
باچگونگیتشکیلابر،انواعابرهاوانواعبارشآشنامیشوی. {
چگونگیاندازهگیریمیزانبارندگیواهمیتآنراخواهیآموخت. {
باانواعآبهایرویزمین)رودخانهها،دریاچهها،آبهایآزادویخچالها(آشنامیشوی. {

فصل اول

ایران کشور پرآبی نیست. درصد زیادی از مساحت کشور را بیابان تشکیل می دهد. کارشناسان درباره یک خشکسالی سی ساله در ایران هشدار می دهند. 
دریاچه ارومیه )تصویر باال(، دریاچه هامون، زاینده رود و بسیاری دیگر از منابع آبی کشورمان رو به خشک شدن است ... 
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زمین؛ سیاره آبی

همه ما می دانیم که آب کاربردهای بسیاری در زندگی اجتماعی، صنعتی، کشاورزی، بهداشت و پزشکی ما انسان ها 
دارد و همگی به این جمله اعتقاد داریم که » آب مایه حیات است«.

از طرف دیگر هم می دانیم که کره زمین را کره آبی یا سیاره آبی می نامند. چرا که درصد بسیار باالیی از این کره، 
یعنی 75 درصد آن، آب است و در عکس های ماهواره ای به رنگ آبی نمایان می شود. اما باید بدانیم که از این حجم 
زیاد آب که در کره زمین وجود دارد، تنها درصد کمی از آن آب شیرین  و قابل آشامیدن است. در نتیجه باید قدر 

منابع آبی خود را بدانیم و با برنامه ریزی صحیح، از این نعمت الهی بهره مند شویم.

1% آب شیرین در حالت مایع

2% آب شیرین 
به صورت یخ

نسبت منابع آب شیرین به آب شور بر روی کره زمین

97% آب شور

آب کره گفته  اتمسفر، سطح و درون زمین که به صورت جامد، مایع و گاز است،  به مجموعه آب های موجود در 
می شود. 

درصد آب های شور و شیرین موجود در آب کره، در تصویر باال نمایش داده شده است. %97 این آب ها آب شور است، 
%2 مربوط به آبی است که به صورت یخ در یخچال ها ذخیره شده است و تنها %1 باقیمانده جزء آب های شیرین 

موجود در رودخانه ها، دریاچه ها، آب های زیرزمینی و رطوبت موجود در خاک و هوا است.

درصد آب های موجود در کره زمین

دریاچه های شور
%0/07 

بخار آب اتمسفر %0/22
آب زیستی %0/22

رودخانه ها %0/46
باتالق و مرداب %2/53

رطوبت خاک %3/52

آب های جاری 
و سایر آب های شیرین 

آب های جاری و سایر 
آب های شیرین %1/3

آب زیرزمینی
% 1/30

دریاچه ها 
% 1/20

برف و یخ
% 1/73

یخچال های 
قطبی و 

کوهستانی
% 6/68

آب های شیرین

آب شیرین %3

%9
7 

ور
 ش

ب
آ

اقیانوس ها
% 96

کل آب کره

آب زیرزمینی شور
%0/93 
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آب های شور و شیرین

هیچکدامازمنابعآبیموجوددرکرهزمینبهصورتآبخالص)آبمقطر(نیستوهمگیدارایدرصدیازامالحیانمکهایمحلولدرآن

هستند.براساسوزننمکهایموجوددریکلیتر)1000گرم(آبیعنیبرحسباینکهچندگرمنمکدرهرهزارگرمآبحلشدهاست،آبها

رابهچنددستهتقسیممیکنیم:

آبشیرینکمتراز0/5واحدنمکدرهزار)برکهها،رودخانههایشیرین،چشمههاو...(

آبلبشور)نیمهشور(بین0/5تا30واحددرهزار)تاالبهاوبرخیدریاچههامانندخزر(

آبشوربین30تا50واحددرهزار)دریاها،اقیانوسها،دریاچهینمک،خلیجفارسو...(

آبنمکباالی50واحددرهزار)حوضچههایآبنمکدرسطحزمینیادرغارها(

بخار آب و بــارش

آب در طبیعت به سه شکل یا حالت وجود دارد: آِب مایع، آِب جامد )یا یخ( و آب به شکل گاز که به آن بخار آب 
می گوییم.

بخار آب نیز مانند گازهای دیگر تشکیل دهنده اتمسفر، گازی بی رنگ و بی بو است که با چشم دیده نمی شود. همه 
پدیده هایی که در اصطالح عامیانه به آن ها بخار آب می گوییم )مانند بخار باالی کتری، بخار جمع شده در حمام، 
بخار درون قابلمه برنج در حال پختن، بخار آب بیرون آمده از دهان در زمستان(، در حقیقت قطرات بسیار ریز آب و 

حاصل تراکم و مایع شدن گاز بخار آب هستند.
بخار آب در الیه های سرد باالی جو و یا در تماس با سطوح سرد موجود برروی زمین نیز متراکم 
شده و به صورت قطرات آب درمی آیند. عالوه بر نقش بسیار مهم انواع بارندگی ها که همگی حاصل 
تراکم بخار آب در جو است، بسیاری از جانداران ساکن مناطق بسیار گرم و خشک مانند برخی از 
سوسک های ساکن یکی از خشک ترین صحراهای دنیا یعنی صحرای نامیب که ممکن است در آن جا 
سال ها قطره ای باران هم نبارد، آب مورد نیاز برای زنده ماندن خود را فقط از متراکم کردن بخار آب 

مختصری که در هوای خنک شب یا نزدیک صبح در هوا موجود است، به دست 
می آورند. هوای خنک دارای بخار آب پس از برخورد به سطح سرد بدن این سوسک 
به شکل قطره درمی آید. سوسک با کج نگه داشتن بدن خود، این قطرات را به سمت 

دهان هدایت می کند.
به  و  تولید می شود  آبی که توسط گرمای خورشید  بخار  همان طور که می دانید، 
ارتفاعات می رود، با کاهش دما به ابر تبدیل می شود. اگر میزان این بخار آب به 
به  باشد، رطوبت  اگر دمای هوا خیلی کم  بارش رخ می دهد.  حد مطلوبی برسد، 
صورت برف به زمین بازمی گردد. اگر دما باالتر از صفر درجه سلسیوس باشد، بخار 
به  صورت باران در می آید. اگر قطرات باران در مسیر پایین آمدن، از توده هوای 

سرد عبور کنند، به  صورت تگرگ به سطح زمین می ریزند.

 دمای پایین و تراکم زیاِد 
بخار آب دو عامل مهم برای 

وقوع بارش هستند.

برجستگی ها، آب دوست

فرورفتگی ها، آب گریز

بال های سخت 
جمع آوری کننده آب

باد حاوی بخار آب
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چرخه آب و پیدایش باران
قبلازهرچیزبایدچگونگیتشکیلچرخهآبدرطبیعت
مانند محفظهای و شو کار به دست خودت بیاموزی. را
کامالً آن درون که طلقی جعبه یک بساز. روبهرو شکل
ازگلسفالدرست بااستفاده بردار،کوهی باشد معلوم
شبیهسازی برای بده. قرار جعبه کناری قسمت در و کن
در بریز. آب کوه ارتفاع چهارم یک تا را ظرف کف دریا،
جعبهراببند.باالیقسمتیکهآباستودریاراتشکیل
میدهد،یکچراغمطالعهقراربده.باالیقسمتیکهکوه
قرارداردوبایدهواسردباشدهمیکظرفپرازیخبگذار.

چراغمطالعهراروشنکنومشاهداتتراثبتکن.
بهنظرتمنبعانرژیایکهدرطبیعتباعثانجامچرخهآبمیشود،چیست؟

کدامدوقانونفیزیکیدخیلدرتشکیلباران،دراینمدلسازینمایشدادهشدهاند؟
بهنظرتموجوداتزندههممیتواننددرچرخهآبدخیلباشند؟چگونهمیتوانیآنرانشاندهی؟

تکه های یخ

چراغ مطالعه

آب

کوه سفالین

جعبه طلقی

دست به کار
شو

انواع ابرها

تمام ابرها از قطرات ریز آب، یا بلورهای کوچک یخ که در جو به حالت معلق وجود دارند تشکیل گردیده و در فواصل 
مختلف در باالی سطح زمین واقع می شوند. این ذرات آن قدر ریزند که باد مالیمی می تواند آنها را به راحتی جابه جا کند.

ابرها بر اساس شکل و ارتفاع شناخته می شوند و پیشوندهای آنها هر کدام معنای خاصی دارد به عنوان مثال سیرو به 
معنی دسته مو، آلتو به معنی ارتفاع میانه، نیمبو به معنی باران زا، کومولو به معنی توده و استراتو به معنی ورقه ورقه است.

همه ابرها به سه شکل اساسی تقسیم می شوند:
1( ابرهای سیروس )Cirrus( ، تکه ابرهای با الیه های نازک و مجزا و به شکل پرهای سفید می باشند که معموالً در 

ارتفاعات بسیار باال مشاهده می گردند.
2( ابرهای کومولوس )Cumulus(، کومولوس، ابرهایی که قسمت پایین آنها صاف و قسمت باالیی آنها گنبدی شکل 

است. این ابرها به صورت توده های مجزا از هم بوده و شکل کلی آنها مانند گل کلم است.
را  آن  از  وسیعی  بخش  یا  آسمان  تمام  که  هستند  الیه ای  یا  ورقه ای  ابرهایی   ،)Stratus( استراتوس  ابرهای   )3

می پوشانند. این ابرها مجموعه ای پیوسته از ابرها هستند.
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بسته به شکل، نوع و ارتفاع، سه گروه اصلی ابرها خود به حدود 10 نوع ابر دیگر تقسیم می  شوند که مهم ترین تفاوت 
آن ها در میزان بارندگی شان است. با چند نمونه از این ابرها آشنا شوید:

کومولوس: این ابر نشانه ای از هوای خوب و آرام است و 
به شکل یک توده گل کلمی و به رنگ سفید در آسمان 

دیده می شود.

کومولونیمبوس: این ابرها از توده های انبوه و ضخیم و به 
رنگ خاکستری  تشکیل می شود و نشانه طوفان، آذرخش، 

رعد، تگرگ و بارندگی شدید است.

آلتوکومولوس: این ابرها شامل الیه  های پراکنده و  پف 
کرده از قطرات ریز آب بوده که معموال به صورت خطی 

دیده می شوند و به معنی باران احتمالی است.

استراتوکومولوس: این ابرها به رنگ  تیره  یا سفید 
متمایل به خاکستری بوده و به صورت دسته یا خطوط 
و یا توده های پف کرده  و امواج کروی شکل در آسمان 

دیده می شوند و نشانه بارش ریز باران است.

استراتوس: این ابر به صورت الیه ای یک  دست و مه مانند  
از بخار آب دیده می شود و در ارتفاع کمی از سطح زمین 

قرار می گیرد و به معنی بارش باران مالیم  است.

نیمبواستراتوس: این ابرها به صورت یکنواخت و به رنگ 
تیره در آسمان را می پوشانند و نشانه بارش باران یا برف 

هستند.

آلتو استراتوس: این ابرها به صورت الیه های نازک و 
یکنواخت خاکستری یا متمایل به آبی در آسمان دیده 

می شوند و نشانه آغاز بارندگی هستند. 

سیرو استراتوس: این ابرها از الیه های کوچک سفید و به 
هم فشرده به شکل گلوله پشمی تشکیل شده اند و نشانه 
نزدیک شدن هوای طوفانی بوده و  پیش از فرارسیدن 

هوای بد یا طوفانی مشاهده می شود.
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سیروس: این ابرها از مرتفع ترین انواع ابرها بوده و بیشتر 
به شکل پر و به رنگ سفید در آسمان دیده می شوند و 
درون آن ها بلورهای یخی قرار دارند  این ابر نشانه هوای 

آرام است.

سیرو کومولوس: این ابرها سفید رنگ بوده و به شکل 
تکه تکه با ظاهر  پف کرده و موج مانند دیده می شوند و 

معموال پیش از ابرهای سیروس در آسمان ظاهر می شوند 
و نشانه آغاز بارندگی و هوای طوفانی است.

باران مصنوعی

امروزهدانشمندانبهاینتواناییدستیافتهاندکهبتواننددرنواحیخشکوکمباران،باران 

مصنوعیتولیدکنند.بارانمصنوعی،بارشبارانیاسایرنزوالتجّوی)برفیاتگرگ(ازابرهای

غیربارانزاوبادخالتانسانبهکمکروشهایعلمیواستفادهازموادووسایلغیرطبیعی،

است.درایرانهماینکارراوزارتنیروبرایاولینباردرسال1353برایافزایشذخیرهآبی

از30دستگاهژنراتورویک بااستفاده باکمکیکشرکتکاناداییو لتیانوکرج، سدهای

هواپیمااجراکرد.درسال1367،تجهیزاتبهجاماندهازطرحجاجرودوکرجبهیزدمنتقلشد

وسپسدرسالهای74،73،70،69و75عملیاتباروری ابرهابااستفادهازژنراتورزمینیدر

ارتفاعاتشیرکوهیزداجراشد.تحقیقاتنشانمیدهدبارانهایمصنوعیهیچگونهعوارض

زیستمحیطیندارند.

میزان بارش باران

آب باران یکی از مهم ترین منابع آب شیرین در آب کره است. به همین دلیل دانستن میزان آبی که از طریق بارش 
باران به زمین می رسد اهمیت زیادی دارد لذا نیاز به مقیاسی عددی داریم تا بتوانیم به کمک آن میزان بارش باران در 
نقاط مختلف زمین را با هم مقایسه کرده و برای استفاده بهینه از این نعمت خدادادی برنامه ریزی صحیح داشته باشیم.
میزان بارش باران در هر نقطه از زمین را با واحد میلی متر اندازه گیری می کنیم. اگر یک لیتر آب را بر روی زمینی 
به مساحت 1 مترمربع به طور یکنواخت پخش کنیم، سطح آب تا ارتفاع 1 میلی متر باال می آید. پس به عنوان مثال 
وقتی می گوییم در روز گذشته در یک شهر به میزان 70 میلی متر باران باریده است، یعنی بر روی هر مترمربع از 

زمین در این شهر، 70 لیتر آب باران ریخته شده است.
آمار میزان بارش باران به تفکیک هر شهر، هر استان و کل کشور در بازه های زمانی ماهانه، فصلی و در کّل سال آبی 
به طور مداوم توسط وزارت نیرو اعالم می شود. سال آبی، به طور قراردادی از اول مهرماه هر سال تا آخر شهریور سال 
بعد است. میانگین بارش ساالنه باران در کل ایران، در سال های اخیر حدود 250 میلی متر است و به همین دلیل 

ایران یکی از کشورهای خشک و کم آب به حساب می آید.

بادرنظرگرفتنمیانگینبارشساالنه250میلیمتردرایرانونیزمساحتایرانکه1/648میلیونکیلومترمربعاست،محاسبه
کنبافرضاینکهچیزیازآبباراننهتبخیرشودونهبهدرونزمینفروروداگرتمامیبارشساالنهکشوررابینافرادجمعیت
ایرانتقسیمکنیمبههرنفرچندمترمکعبآبمیرسد؟)هرمترمکعبآب1000لیترآباستونیزجمعیتایرانرا80میلیون

نفرفرضکن.(

فسفر بسوزان
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لغت نامــــه

واژه علمیترجمه

Glacierیخچال طبیعی

Gulf Stream Currentجریان گلف استریم

Hydrosphereآب کره

Labrador Currentجریان البرادور

Lakeدریاچه

Oceanاقیانوس

Rainباران

واژه علمیترجمه

Riverرود

Seaدریا

Sea Wavesامواج دریایی

The Water Cycleچرخه آب

Tideجزر و مد

Water On Earthآب های روی زمین

Waterfallآبشار

جمع بندی کن

آب های جاری و دریاچه ها
اگرشیبزمینیکهرودخانهدرآنجریانداردزیادباشدمسیررودمستقیمواگرشیبآنکمباشدمسیرمارپیچیبه
خودمیگیرد.گاهیرودهابهمناطقیمیرسندکهکاهشارتفاعناگهانیدارنددراینمناطقآبشاربهوجودمیآید.
بعضیدریاچههابراثربالیایطبیعیمثلشکستگیسنگکرهدردریاچهارومیهوفعالیتآتشفشاندردریاچهسبالن
بهوجودمیآیند.بعضیدیگربهصورتمصنوعیساختهمیشوند،مثلدریاچهخلیجفارسواقعدرتهران.دریاچهخزر 

بزرگتریندریاچهجهاناستکهباقیماندهدریایقدیمیتتیساست.

دریاها، اقیانوس ها و یخچال ها
با عمان دریای و فارس خلیج طریق از ایران کشور
آبهایآزادارتباطپیدامیکند.حدود97درصدازکره
زمینرادریاهاواقیانوسهاتشکیلدادهاند.آبدریاها
واقیانوسهابهطورمداومدرحالحرکتهستند.موج،
اینحرکتها ازجمله دریایی جزرومدوجریانهای
زیر آتشفشانهای و لرزه زمین وقوع هنگام هستند.
دریاامواجبزرگیبهنامسونامی)آبتاز(بهوجودمیآید.
ساحلی سنگهای جنس که مناطقی در ساحل شکل
که مناطقی در و صخرهای است مقاوم فرسایش به
مقاومتکمتریدارندبهصورتهمواروماسهایاست.
جزرومدبراثرنیرویگرانشماهوخورشیدبهوجود

میآید.
یخچالهاکهازانباشتهشدنبرفویخبهوجودمیآیند

بهدودستهقطبیوکوهستانیتقسیممیشوند.

آب کره و چرخه آب
بیشاز75درصدسطحکرهزمینراآبفراگرفتهاست.به
آبکره  اتمسفر و زمین کره درون و مجموعآبهایسطح
زیرزمینی، آبهای هوا، رطوبت شامل آبکره میگویند.
رودخانهها،دریاها،اقیانوسهاویخچالهامیباشد.آبهای
زیرزمینی آبهای و یخچالها دریاچهها، شامل شیرین
میباشد.بخارآبیکهتوسطنورخورشیدبهوجودمیآیدو
بهارتفاعاتمیرود،باکاهشدمابهابرتبدیلمیشودواگر
میزانآنبهحدمطلوبیبرسدبارشرخمیدهد.اگردراین
حیندمایخیلیکمترازصفردرجهسلسیوسباشدرطوبت
هوابهصورتبرفواگربیشترازصفردرجهباشدبهصورت
بارشبررویزمینمیریزد.اگردرزمانبارش،بارانازتوده

هوایسردعبورکندتبدیلبهتگرگخواهدشد.
میلیمتر واحد برحسب را باران بارش میزان هواشناسی

گزارشمیدهد.
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اگرمیخواهیراجعبهاجزایچرخهآببیشتربدانی،میتوانیسریبهسایتزیربزنیوباکلیکبررویهریکازاجزایچرخه،اطالعاتمفیدی
درموردآنپیداکنی.

دراینسایتمیتوانی،چرخهآبرادرسهسطحمقدماتی)beginner(،متوسط)intermediate(وپیشرفته)advanced(انتخابکنیو
ازآنلذتببری.

http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-adv.html

بابا بایدتصفیهشوند.تصفیهخانهآب ازورودبهخانههایماوبخشصنعتوکشاورزی منابعآبشیرینیکهدرکشورمانوجوددارند،قبل
شیخعلی،بزرگترینتصفیهخانهخاورمیانهمحسوبمیشودودرکنارشهرزایندهرودواقعشدهاست.اگرگذرتبهآناطرافافتاد،میتوانیبرای
یکگردشعلمیسریبهآنجابزنیوازبخشهایکانالآبخاموآشغالگیر،حوضچهاختالطسریع،حوضچههایزاللساز،خازنذخیرهآب
صافومراحلتصفیهآبآندیدنکنی.اینتصفیهخانهپذیرایدانشجویانودانشآموزانمقاطعمختلفمیباشد.حتمًادرشهرخودتانهم

تصفیهخانهوجوددارد.پیشنهادمیکنیمسریبهآنجاهمبزنی.

تصفیه خانه بابا شیخعلی، اصفهان

شهر فرنگ

پيشنهاد بازدید
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    تمرین ها

آب  کره و چرخه آب

کدام یک از جمله های زیر صحیح و کدام یک غلط است؟5 1
ـ بیشتر آب کره جامد است.

ـ با کاهش دما، هر ابری توانایی بارش دارد.

جاهای خالی را پر کنید: �

در ایستگاه های هواشناسی، میزان بارش باران بر اساس متغیر ...................... اندازه گیری می شود.5 2

عبور قطره های باران از توده هوای سرد، منجر به تشکیل ...................... می گردد.5 3

به سؤاالت زیر پاسخ دهید: �

هر یک از درصدهای نشان داده شده در نمودار، مربوط به چه قسمتی از آب کره است؟5 4

هواشناسی اعالم کرده از آسمان شهر مشهد، بعد از یک بارندگی شدید، تگرگ بارید. به نظر شما اگر دمای 5 5
هوا آن قدر سرد بوده که بلورهای تگرگ به وجود آمده است، چرا این بلورها تبدیل به برف نشده اند؟

آب های جاری

کدام یک از جمله های زیر صحیح و کدام یک غلط است؟ �

هر چه وسعت حوضه آبریز بیشتر باشد، میزان آب دهی رود افزایش می یابد.5 6
گاهی رودها در مسیر حرکت خود باعث فرسایش شده و تنها سنگ های نرم را باقی می گذارند. به این ترتیب اختالف ارتفاع زیادی به 5 7

وجود می آید که باعث تشکیل آبشار می شود.

جاهای خالی را پر کنید: �

با افزایش پوشش گیاهی در مسیر رودخانه، سرعت حرکت رود ...................... می یابد.5 8

رودخانه های با شکل ...................... عموماً در مناطقی با شیب کم و روی بستری از جنس رسوبات نرم جریان دارند.5 9

به سؤاالت زیر پاسخ دهید: �

از نظر طول عمر رودخانه ها به چند دسته تقسیم می شوند و هر کدام در کدام مناطق یافت می شوند؟5 10
شکل ساده ای از حوضه آبریز بکشید و عوامل مؤثر بر مقدار آب رودخانه در حوضه آبریز را نام ببرید.5 11
مسیر حرکت رود بر روی زمینی هموار و زمینی با شیب زیاد را با یکدیگر مقایسه کنید.5 12

دریاچه ها

کدام یک از جمله های زیر صحیح و کدام یک غلط است؟ �

دریاچه به دلیل راه نداشتن به آب های آزاد از دریا متمایز می شود.5 13
دریاچه ها به حفظ محیط زیست مناطق اطراف خود کمک می کنند.5 14

۹۷
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از شکل مقابل چه مفهومی برداشت می شود؟5 5

1( حوضه آبریز 
2( نشان دادن مسیر آب های روان

3( مخروط افکنه 
4( نشان دادن منابع آب های زیرزمینی

کدام تعریف برای آب کره مناسب تر است؟5 6

1( همه آب های موجود در درون و سطح زمین به عالوه آب های موجود در اتمسفر
2( مجموع همه دریاها، دریاچه ها و اقیانوس های زمین

3( مجموع همه آب های روان
4( مجموع آب های زیرزمینی قابل دسترس

در منطقه ای در همدان، اختالف ارتفاع شدیدی در بستر یکی از رودخانه ها به وجود آمده است5 این فرآیند باعث تشکیل چه چیزی 5 7
می شود؟

4( گسل 3( سیل  2( آبشار  1( مخروط افکنه 

احتمال وجود کدام یک از موارد زیر در محل مخروط افکنه بیشتر است؟5 8

4( نمک 3( ماسه  2( رس  1( طال و نقره 

کدام یک از عوامل زیر بر سرعت رود تأثیر ندارد؟5 9

4( آب دهی رود 3( شیب بستر رود  2( هموار بودن بستر رود  1( آلوده بودن رود 

زیاد بودن کدام یک از عوامل کاهش دهنده سرعت آب رودخانه نیست؟5 10

4( مقدار گیاخاک 3( نفوذپذیری  2( شیب زمین  1( پوشش گیاهی 

پیشوند »استراتو« برای ابرها، به چه معنی است؟5 11

4( ورقه ورقه 3( باران زا  2( ارتفاع میانه  1( دسته مو 

دلیل به وجود آمدن جریان گلف استریم چیست؟5 12

2( اختالف دما 1( اختالف نمک های محلول در آب 
4( جریان های عمقی 3( گسل های زیر دریا  

اگر کدام یک از دالیل زیر وجود نداشت، جریان تنگه هرمز پدید نمی آمد؟5 13

4( جریان های سطحی 3( اختالف شوری آب  2( وزش بادها  1( اختالف دمای آب 

چند نوع یخچال در طبیعت وجود دارد؟5 14

4 )4   5 )3  3 )2  2 )1

گروهی پژوهشگر، برای طبیعت شناسی، اطراف کوه دماوند رفته اند5 5 15

آن ها هر چه از کوه دورتر می شوند، با افزایش چه چیزی روبه رو می شوند؟
4( اندازه ذرات آبرفتی 3( سرعت رود  2( حجم برف روی کوه  1( تنوع مواد آبرفتی 

یکی از بخش های خبری شبکه خبر، می خواهد میزان بارندگی در شهرهای مختلف ایران را اعالم کند5 کدام یک از این واحدها برای 5 16
این کار مناسب است؟

4( میلی متر  3( میلی مترمکعب  2( میلی لیتر  1( سی سی 
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مدت	آزمون:	30	دقیقه بسمه تعالی	 پایه:	هفتم	
بارم	آزمون:	12	نمره	 مبحث آزمون: سفر آب روى زمين	 تاریخ	آزمون:	

نام	دبیر:	سراكر خانم كريم نام	و	نام	خانوادگی:	نگار معيىن	

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را با ذکر دلیل برای نادرست ها مشخص کنید.5 1

میلی لیتر گزارش می شود.    برحسب  است که  بارندگی  میزان  اندازه گیری  کارهای هواشناسی  از مهم ترین  یکی  الف( 

نادرست ـ برحسب ميلى متر گزارش يم شود.
ب( در جایی که شیب زمین زیاد است رودخانه مسیر مارپیچ به خود می گیرد.    درست

پ( خزر بزرگ ترین دریاچه جهان است که به علت وسعت زیاد به آن دریا کفته می شود.   درست

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.5 2

الف( آب های جاری در جهت    شيب زمی    حرکت می کنند. 

ب( اگر بستر رودخانه ها به طور ناگهانی دچار اختالف ارتفاع گردد،   آب تاز   ایجاد می شود.

پ( به حرکت آب در زمان شب به سمت ساحل  جزر  و به پایین آمدن آب در سواحل در طول روز،   مد   گفته می شود.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.5 3
الف( بیشترین مخازن آب شیرین کره زمین در کجا یافت می شود؟

4( یخچال ها 3( رودها  2( دریاچه ها  1( آب های زیرزمینی 
ب( علت به وجود آمدن ابر در آسمان ................... است.

2( متراکم شدن هوا  1( سرد شدن هوا  
4( سرد شدن بخار آب 3( سرد و متراکم شدن بخار آب موجود در هوا 

علت تشکیل هریک از دریاچه های زیر را بنویسید.5 4

الف( خزر:  باقيمانده درياى تتيس

ب( ارومیه:  مسدود شدن رود به علت ريزش كوه

ج( غار علیصدر:  باالتر بودن سطح آب زيرزميىن از كف غار

بارش باران، برف و تگرگ چه فرقی با هم دارند؟ 5 5

اگر ميزان خبار آبى كه در هوا وجود دارد به حد مطلوبى برسد و با اكهش دما روبه رو شود بارش باران رخ يم دهد. اگر 
دماى هوا به زير صفر درجه سلسيوس برسد بارش تگرگ رخ يم دهد. اگر قطرات باران در مسير پايی آمدن از 

توده هواى سرد عبور كنند به صورت برف به سطح زمی يم ريزند.
توضیح دهید چگونه در برخی مناطق ساحل صخره ای تشکیل می شود؟ در برخى مناطق كنار دريا، سنگ ها در برابر 5 6

فرسايش مقاومت زيادى دارند و در اثر برخورد امواج دريا به صورت خصره اى و پرتگاهى درآمده اند.

بارم

2 نمره

2 نمره

1 نمره

3 نمره

2 نمره

2 نمره

نمره نهايى:
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خ نا

س
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تمرین های فصل 1 

نادرست؛ بیشتر آب های شیرین به صورت جامد است5 1
نادرست؛ عالوه بر کاهش دما درصد رطوبت و تراکم باالی بخار نیز شرط بارش است.

میلی متر5 2
تگرگ5 3
97% : آب شور- 2% : آب شیرین به صورت یخ- 1% : آب شیرین.5 4
تشکیل برف و تگرگ با یکدیگر تفاوت دارد، اگر از همان ابتدا که ابر شروع به 5 5

اگر دما  اما  باشد برف تشکیل می شود  بارش می کند دمای هوا زیر صفر درجه 
باالی صفر درجه بود و باران تشکیل شد و این قطرات باران در مسیر حرکت خود 
از توده هوای سرد عبور کردند و آنگاه یخ بزنند این قطرات تبدیل به بلورهای یخ 

یا همان تگرگ می شوند.
درست5 6
نادرست. سنگ های سخت باقی می مانند.5 7
کاهش5 8
مکانیکی – الکتریکی5 9

عرض: 6 متر، عمق: 2 متر و سرعت آب 5 متر بر ثانیه می باشد؛ با ضرب کردن 5 10
مترمکعب بر ثانیه 60 = 5×2×6 این مقادیر میزان آبدهی رود به دست می آید: 

حوضه آبریز به منطقه ای که یک رود و انشعاباتش 5 11
در آن جریان دارند می گویند، شکل ساده ای از 

حوضه آبریز به صورت زیر است:

 
زمین های 5 12 در  و  مارپیچی  به شکل  هموار  زمین های  روی  بر  رود  مسیر حرکت 

دارای شیب زیاد به صورت مستقیم است.
درست5 13
درست5 14
سبالن5 15
بزرگ و پرآب5 16
دریاچه ها مزایای بسیاری داشته، از جمله تامین مواد غذایی، مواد معدنی، ذخایر 5 17

نفت و گاز، گردشگری، تعدیل آب و هوای منطقه، حمل و نقل و کشتیرانی.
استان همدان دریاچه غار علیصدر، استان تهران دریاچه مصنوعی شهدای خلیج 5 18

فارس، استان آذربایجان غربی دریاچه ارومیه.
1 به الف – 2 به د– 4 به ج – 5 به و  )بیش از یک عبارت اضافی است(5 19
نادرست؛ نیروی گرانش ماه  و خورشید باعث جزرومد می شود.5 20
درست5 21
ماسه ای5 22
تغییر شکل سواحل5 23
بادهای عمومی5 24
تصویر سمت راست ساحل ماسه ای را نشان می دهد و تصویر سمت چپ ساحل 5 25

صخره ای. علت این تفاوت در سواحل این است که بعضی سنگ ها در قسمتی از 
سواحل مقاومت کمتری داشته و به صورت ماسه ای و هموار در می آیند و برخی 
دیگر از سنگ ها دربرابر فرسایش مقاوم اند و به صورت صخره ای و پرتگاهی درمی آیند.

هر دو از انواع جریان های دریایی هستند که آب دریاها و یا اقیانوس ها را از قسمتی 5 26
به قسمت دیگر جابجا می کنند و باعث اعتدال آب ها می گردند؛ اما جریان گلف 
استریم از انواع جریانات سطحی است و عامل آن اختالف دمای آب است و طی آن 
آب از مناطق گرم استوایی به مناطق سرد قطبی می رود، جریان تنگه هرمز از انواع 
جریانات عمقی است و به علت اختالف چگالی و شوری آب است که طی آن آب 

از خلیج فارس به زیر آب های سبک تر دریای عمان جریان دارد.
جهت جریان گلف استریم از استوا به سمت قطبین است و جهت جریان البرادور 5 27

از قطبین به سمت استواست. هر دوی این جریانات از انواع جریان های سطحی 
هستند و به علت اختالف دمای آب ها به وجود می آیند

28 5

جریان های دریایی

عمقیسطحی

مثل جریان تنگه هرمز که بر اثر 
اختالف شوری آب به وجود می آید5

گرم، مثل جریان 
گلف استریم

سرد، مثل جریان 
البرادور

حرکت آب دریاها

امواج

در صورت شدید شدن، آبتاز 
یا سونامی را به وجود می آورد5

جزر و مد

در تولید  الکتریسته 
کاربرد دارد5

چهارگزینه ای های فصل 1 

گزینه »2«5 1
آب  بخار  زمین،  درون  و  آب های سطح  بر  عالوه  زیرا  است  نادرست  گزینه»1« 
نادرست است  نیز جزء آب کره محسوب می شود، گزینه»3«  اتمسفر  موجود در 
نیز  گزینه»4«  و  آب کره  نه  است  جامد  به صورت  شیرین  آب  منابع  بیشتر  زیرا 

نادرست است زیرا 97 درصد حجم آب کره در دریاها و اقیانوس هاست.
گزینه »2«5 2
گزینه »3«  5 3

هنگام  به  که  است  بزرگ  دریایی  امواج  همان  که  است  سونامی  دیگر  نام  آبتاز 
زمین لرزه و فعالیت آتشفشان های زیردریایی ایجاد می شود.

گزینه »3« 5 4
 %3 است،  نادرست  گزینه»1«  پس  است  آب  زمین  کره  سطح   %75 از  بیش 
آب کره را آب های شیرین تشکیل داده است پس گزینه»2« نیز نادرست است و 
گزینه»4« نیز نادرست است زیرا بخار آب موجود در هوا بخشی از آب کره است.

گزینه »1« 5 5
به منطقه ای که یک رود و انشعاباتش در آن جریان دارد حوضه آبریز می گویند.

گزینه »1«5 6
به مجموعه آب های موجود در اتمسفر، سطح و درون زمین که به صورت جامد، 

مایع و بخار باشند آب کره می گویند.
گزینه »2«5 7
گزینه»3« 5 8

از رودهایی که در زمین  ته نشین شدن رسوبات حاصل  به دلیل  دامنه کوه  در 
می توان  منطقه  آن  در  و  می شود  ایجاد  افکنه  مخروط  دارند  جریان  شیب دار 

معادنی از شن و ماسه یافت که از دسته مواد رسوبی می باشند.
گزینه»1«  5 9

گل آلود یا زالل بودن رود تأثیری بر سرعت رود ندارد.
گزینه »4«5 10

میزان آبدهی رود را با استفاده از ضرب سطح مقطع رود ) با واحد مترمربع( در 
سرعت رود )با واحد متر بر ثانیه( به دست می آورند؛ لذا واحد آبدهی مترمکعب 

بر ثانیه می شود.
گزینه »4«5 11

گزینه »2«5 12
جریان گلف استریم از انواع جریان های سطحی دریایی است که به علت اختالف 

دمای دو منطقه به وجود می آید.

پاسخنامه تشریحی 


