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و بعد از هوا مهم ترین  است بي رنگ و بي طعم بو ، آب ماده ای بي 

زندگي و سالمت همه ی . ماده ی مورد نیاز موجودات زنده است 

آب انسان ها ، گیاهان و جانوران به وجود : مثل موجودات زنده 

.  بیش از سه چهارم کره ی زمین را آب فراگرفته است . دارد بستگي 

دیده  ... های مختلفي همچون دریا ، باران ، رودخانه وآب به شکل 

 .مي شود  

 

 

 



 نامگذاری آب            

 مي شود در فیزیک بر اساس حالت ماده آب معموال به این نام ها خوانده: 
 یخ« جامد ؛    مانند 

 آب« مایع ؛     مانند 

 آببخار «  گاز ؛      مانند 

 



 :حالت های مختلف آب بر اساس نوع بارش 
باران 

تگرگ 

برف 

مه 

ابر 

شبنم 



 : طبیعتحالت های آب در 
    (در قطب ها و کوهستان ها ) جامد 
    (در رود ها و دریا ها و) مایع ... 

       (بصورت بخار آب در هوا ) گاز 
 



 :چرخه ی آب در طبیعت 

  در اثر تابش نور خورشید آب دریاها بخار شده و ابر درست مي شود و اگر ابرها به اندازه

آب باران روی زمین جاری مي شود و . ی کافي سرد شوند از آن ها باران یا برف مي بارد

 .دوباره وارد دریا ها مي شود و دوباره اب تبخیر مي شود و این چرخه ادامه دارد

 

 



 :آب بر اساس نوع مصرف 
 (یا آب شیر یا آب شرب)آب آشامیدني 
 (چشمه ها ) معدني آب 
 (آب مقطر ) خالص  آب 

 



 

 :زیست محیط   انواع آب در
آب آشامیدني 

فاضالب یا پساب 

رواناب 

 جاریآب 
 

 



 :راه های صرفه جویي در مصرف آب 

  موقع مسواک زدن آب را باز نگذاریم 

 کنیمنظافت حیاط از جارو استفاده برای 

 و   حمام کردن آب را مداوم باز نگذاریمهنگام... 

 



 که برای دانستن اهمیت آب در بدن انسان کافي است بدانیم: 

   

 

 

 

 

 

 .حجم بدن انسان از آب تشکیل شده است% 65مجموع میانگین در 

 



 با تشکر از: 
 سرکار خانم سیدیان  
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