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 چرخـــــهء آب

آب دریااا هااا  وساا  
نور خورشید بخار می 
شود و به آسمان مای  

در آنجااا ساارد  . رود
شده و  شکیل ابر مای  
دهد،پس از آنکه ابار  
به اندازه کاایی سارد   
شد  بدیل به بااران و  
باارو و  گاار  ماای  

سپس . شود و می بارد
از طریق رودخانه هاا  
دوباره به دریا باز می 

باه ایاع عمال    . گردد
چرخااه آ آب ماای  

 گویند



 آب های روی کره زمین

 زمیع به خاطر گرد و شبیه  وپ بودن

 .آن کره نامیده می شود 

     روآ کره زمایع دریاا هااآ زیاادآ

دریاهااآ بسایار با ر  را    . وجود دارد

 .اقیانوس می نامند 

    مساحت آب هااآ روآ کاره زمایع

 .بیش  ر از مساحت خشکی ها است 

 دریاها، گودال هاآ ب ر  پراز آبی

باه  . هستند که داراآ آب شور می باشند

علت شورآ آب دریاها آب آن ها براآ 

آشااامیدن ،شساات و شااو و کشاااورزآ   

مقادار آب هااآ شایریع    . مناسب نیست

سطح زمیع بسیار کم  ر از آب هاآ شور 

 است  



 نسبت آب شور و شیرین در جهان

می ان آب شور در روآ کره زمایع  

 .به آب شیریع بسیار زیاد است

آب روآ کاره زمایع   % 3حدودا    

 .آب ها شور است% 97شیریع و 

 .به دریاآ ب ر  اقیانوس می گویند



 ابر چگونه تشکیل می شود؟

 .  همیشه مقدارآ بخار آب در هوا وجود  دارد 

 .  از بخار آب ، ابر درست می شود 

 . ابرها دریک جا نمی مانند 

 .بادآن ها را جا به جا می کند

 .اگر ابرها به اندازه آ کایی سرد شوند از آن ها باران یا برو یا  گر  می بارد  





 فیلم چرخه آب



 منابع آب در کره ی زمین

رنا  و پار از آب    آبای  نگاه کند، آن را یاک سایاره   زمیع به یضا اگر کسی از•

به طور دائم در بیع منابع مختلا  در   چرخه آب آب با  وجه به حجم. خواهد دید

 .حال جابه جایی است

 :مهمتریع منابع آب در کره زمیع عبار ند از•

 (قنات و چشمه چاه،)آب هاآ زیرزمینی •

 (برو و باران)آب هاآ جوآ •

 (اقیانوس و دریا دریاچه، رودخانه،)آب هاآ سطحی •



 نکته

       ما از آب براآ آشامیدن ،شست وشو ، کشاورزآ ،  هیاه آ غا ا ،  هیاه وساایلی مانناد کاغا  و ...

 .استفاده می کنیم

 در مصرو آب باید صریه جویی کنیم  ا از ایع نعمت خداوند به خوبی استفاده کرده باشیم. 

نمونه هایی که می  وان در مصرو آب صریه جویی کرد: 

1-  هنگام مسواک زدن ، شیر آب را باز نگ اریم. 

2-  در حمام ، شیر و دوش را بی جهت باز نگ اریم. 

3-  زباله و یاضالب هاآ خانگی را در آب هاآ جارآ نری یم. 

4-  در هنگام شست وشوآ ا ومبیل از شلن  استفاده نکنیم  . 

 خداوند در قرآن می یرماید: 

 .((همه چی  را با آب براآ شما زنده کرده ایم ))



 هدر دهی آب



 
 

 مجموعه ی سوال ها  
 
 



 سوال یک

 
 چرا باید در مصرف آب صرفه جویی کرد؟ -1

 چون آب دریاها شور است( الف

 چون در دنیا آب شور و شیرین وجود دارد(ب

 چون آب شیرین روی کره زمین کم است(ج

 چون با آب شور کشاورزی می کنند(د

 



 سوال دو

 
 چه کاری را می توان با آب شور انجام داد؟-2

 شست و شوی لباس ( الف

 کشاورزی و باغداری(ب

 تبدیل به آب شیرین(ج

 آشامیدن(د



 سوال سه 

 منابع عظیم آب کره زمین کدام ست؟
 اقیانوس ها              (الف

 دریا       ( ب
 رودها             (ج
 چشمه ها(د

   چهار سوال

 کدام یک از شرایط بارش باران نیست؟

 هوا به اندازه کافی سرد باشد                                             (الف

 هوا رطوبت کافی داشته باشد(ب

 هوا به اندازه کافی گرم باشد                                                (ج

 هوا به اندازه کافی قطرات ریز آب داشته باشد(د



 .از راه های صرفه جویی در مصرف آب دو مورد را نام ببرید

 

 سوال پنج  

 سوال شش 

 سوال هفت

 چرا آب دریا برای کشاورزی مناسب نیست؟ 

 

 دریاهای بسیار بزرگ را چه می نامند؟ 

 



 سوال هشت

 کدام یک عامل آلوده کننده ی آب دریاها نیست؟

 سموم کشاورزی                                                 (الف

 امواج بسیار بزرگ(ب

 خرابی کشتی                                                    (ج

 فاضالب شهرها(د

 چه موقع برف می بارد؟

 وقتی هوا گرم باشد                                                                  

 وقتی هوا مرطوب باشد

 وقتی ابر الیه الیه باشد                                 

 وقتی دمای هوا به زیر صفر برسد

 سوال نه



 پایان


