
 
                      

 

 

 

      

   

 داًطوٌذ کَچکن سالم : تیطتز قذر آب را تذاًین . 

 آب هایِ ی حیات ) سًذگی ( است . 

 هساحت آب ّا ی رٍی سهیي تیص اس خطکی ّای سهیي است .

 دریا ّا پز اس آب ّستٌذ ، دریاّای تشرگ را اقیاًَس هی ًاهٌذ . 

 

  . هثل:هٌاسة ًیست ،کارّا تزخی آب دریاّا ضَر است ٍ تزای

 

 هیي را تغییز هی دّذ . سطح س ،آب

 

 الف( گسینه ی صحیح را انتخاب کن .

 . هٌاسة ًیستضَر است ٍ تزای ........................... خیلی آب دریاّا -2

 ........................ ضًَذ ، تاراى یا تزف هی تارد .ی کافی اگز اتزّا تِ اًذاسُ  -4

 د( داغ    ج( تثخیز                            ب( گزم                            الف( سزد    

  ب( َّای اتزی         الف( َّای صاف ٍ آفتاتی      

 م هی گیزد. اد( درتوام هَارد تثخیز یکساى اًج         ًی اج( َّای تار 

 . علت ضَری آب دریاّا ٍ اقیاًَس ّا چیست ؟7

      الف( ًوک ّوزاُ آب رٍدخاًِ ّا تِ ایي دریاّا هی ریشد   

  ب( ًوک تَسط آب تاراى تِ دریا هی ریشد. 

    ج( ًوک تَسط تعضی اس هَجَدات سًذُ تِ دریا هٌتقل هی ضَد. 

 د( ایي ضَری تِ علت سٌگ ّا ٍ جٌس خاک کف دریاّاست  

 

 به نام خدا
 دبستان دخترانه غیر دولتی الغدیر

 سومایه: پ       نام و نام خانوادگی: .................................. 
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 طالییکلید 

 آب مادّه ی با ارزش

 آضاهیذى.1

 کطاٍرسی.2

 ضست ٍ ضَ.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خَرضیذ آب رٍی سهیي را تثخیز هی کٌذ .  

اس تخار آب ، اتز درست هی ضَد .  

تاد اتزّا را جاتِ جا هی کٌذ . 

اگز اتزّا تِ اًذاسُ ی کافی سزد ضًَذ ، تاراى یا تزف هی تارد .  

تیطتزیي هساحت کزُ ی سهیي را چِ چیشی فزا گزفتِ است؟  .1

   د( جٌگل ّا   ج( کَُ ّا                          ب( آب ّا                        الف( خطکی ّا  

  د( ّوِ ی هَارد   َج( ضست ٍ ض                     ب( کطاٍرسی                          الف(آضاهیذى  

3- اتزّا، ........................ در آسواى دیذُ هی ضًَذ .  

  ِد( ّویط  ج( تِ ضکل ّای گًَاگَى                   ُب( تِ یک اًذاس                    الف( تِ یک ضکل  

5- در کذام هَرد تِ هصزف آب ًیاس است؟  

  د( ّوِ ی هَارد    ج( پختي غذا   ب( رضذ گیاّاى      الف( رضذ ًَساد  

6. آب دریا در کذام  ضزایط تیطتز تثخیز ی ضَد؟  

سال تحصیلی  
گلبرگ شماره 5                   تاریخ: ........................ 
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 . ّز سؤال را تِ پاسخ صحیح خَد، ٍصل کي. 17

 ضَر است                                  ؟    ّا تیطتز است یا خطکی ّا سهیي هقذار آب در رٍی       

 دریای تسیار تشرگی است                                               آب دریاّا چِ هشُ ای دارد ؟               

 ّاآب                                                    اقیاًَس چیست ؟          

 

 

 : تسیاری اس هَاد خاًگی در آب حل هی ضًَذ ٍ تَلیذ هحلَل هی کٌٌذ .هحلَل 

 تزای هثال : ًوک ٍ ضکز ٍ جَش ضیزیي در آب حل هی ضًَذ ٍ تطکیل هحلَل هی دٌّذ .
 

 نمک
 شکر

ب( جمالت درست و نادرست را مشخّص کن .    درست  نادرست 
           . 8- هقذار آب ّای ضَر کزُ ی سهیي کوتز اس آب ّای ضیزیي است

             . 9- لثاس خیس در آفتاب سٍد تز خطک هی ضَد

              . 10- ّویطِ تخار آب در َّا ٍجَد دارد

 

ج( کامل کن .  

12- .......................... اتزّا را جاتِ جا هی کٌذ .  

11- اس تخار آب ، .......................... درست هی ضَد .  

13- دریاّای تسیار تشرگ را ........................ هی ًاهٌذ .  

14- آب تاراى ّیچ گاُ ....................... ًیست . 

د( به پرسش های زیر پاسخ بذه .  

15- تا تَجِ تِ هعٌی هحلَل در جاّای خالی ٍاصُ ی هٌاسة تٌَیس . 

16- تصاٍیز سیز، دٍ سوت کزُ ی جغزافیایی را ًطاى هی دٌّذ. تا هذاد رًگی  آتی، آب ّای کزُ سهیي را کِ در ضکل ّا سفیذ  

هی تاضٌذ،  رًگ کي . 


