
 

 نمونه سوال امتحانی علوم سوم ابتدایی همراه با جواب فصل ششم زندگی ما و آب 

 

 آیا آب در همه ی خاک ها به یک اندازه فرو می رود؟-۱

 .خیر پاسخ: 

 چرا آب، همه جا در زمین فرو نمی رود؟-۲

 .: زیرا جنس خاک در زمین های مختلف با هم فرق می کند و مقدار آبی که در زمین فرو می رود به جنس خاک بستگی داردپاسخ

 آب های زیرزمینی چگونه تشکیل می شوند؟ -۳

ین آب ها را آب های  ها یا خاک رس برسد در همانجا جمع می شود، ا  پاسخ: مقداری از آب باران و برف در زمین فرو می رود.وقتی این آب به سنگ

 .نامند زیرزمینی می

 .استفاده می کنند -------------و  ------------ --در بیشتر استانھا ی ایران مردم برای مصارف خانگی یا کارهای کشاورزی،از آب -۴

 قنات –پاسخ: چشمه 

 چرا نباید بیش از اندازه از آب های زیر زمینی استفاده کرد؟-۵

 .باعث خشک شدن بیشترر چاه ها و یا کم شدن آب آنھا می شودپاسخ: زیرا این کار 

 رود چگونه به وجود می آید؟-۶

 .به راه می افتد و ابتدا جوی های کوچک و سپس رودها به وجود می آورد پاسخ: آبی که از باران و ذوب شدن برف ها به وجود می آید،در سرازیری ها

 .کیل می شودهمه ی رودها از آب شدن ............. تش-۷

 پاسخ: برف کوه ها 

 .رود بزرگ از متصل شدن ................ و ...................... به وجود می آید-۸

 جوی های کوچک --پاسخ: نھرها 

 آب لوله کشی خانه ها چگونه تھیه و قابل آشامیدن می شود؟ -۹

به تصفیه خانه می فرستند. سپس آب سالم و پاکیزه، به وسیله ی لوله به   آب رودها را در پشت سد یا استخرهای بزرگ جمع می کنند و بعد آن را پاسخ: 

 .و روستاها فرستاده می شود شھرها

 در تصفیه خانه چه کاری انجام می شود؟-۱۰

 .واد میکروب کش اضافه می کنندگل و الی موجود در آب را می گیرند و به آن م پاسخ: 

 


