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:تهیه کننده  

 پریسا محجوب منش

 کالس سوم 

 آب ماده ی با ارزش



 :خداوند در قرآن می فرماید

 .چیز را با آب برای شما زنده کردیمهمه 

آب در زندگی ما نقش مهمی دارد همه جانوران و 

گیاهان و موجودات زنده برای زندگی و زنده ماندن 

 .به آب نیاز دارند

 شکل به است، زیاد زمین سطح آبهای

 .کنید نگاه زمین کره

 کم باشد انسانها برای استفاده قابل که آبی اما 

 .است



 :انواع آب ها

آب اقیانوسها و دریاها به دلیل داشتن نمک : آب شور

و شستشو شور است و قابل استفاده برای آشامیدن، 

 .باشدنمی کشاورزی 

 

 

 



 :انواع آب ها

آبی که به عنوان مصرف خانگی یا استحمام : شیرینآب 

 .استفاده می شود

 داردآبی که داخل آن میکروب : آلودهآب 

 .تصفیه شودباید حتما و 

 

 



 چرخه ی آب 

 .گویند می آب چرخه زمین کره در آب دائمی سفر به

 باال هنگام آب بخار .شود می دریاها آب شدن بخار باعث خورشید گرمای

 سرد کافی اندازه به ابرها اگر .شود می تبدیل ابر به و شود می سرد رفتن

 .بارند می برف و باران آنها از شوند



 :انواع ابرها

 به آسمان در و کنند می حرکت بادها توسط ابرها

 روی از هواشناسان .شوند می دیده مختلف شکلهای

 می بینی پیش را هوا وضع آنها حرکت جهت و ابر نوع

 .کنند



 :(پنبه ای)ابرکومولوس

هوای خوب و مالیم است و مانند گل کلم یا پنبه نشانه ی 

 .می شونداست و بیشتر در فصل تابستان و بهار دیده 

 

 

 

 



 (:  پرمانند) ابر سیروس

این ابرها در ارتفاع های باال دیده می شوند و پراکنده 

می هستند شبیه پر و این ابرها در هوای خوب دیده 

 .شوند

 

 

 



 (:  الیه الیه)ابر استراتوس

  باران ابرهای و شوند می دیده کم ارتفاعات در ابرها این

 آسمان در است بارانی هوا وقتی و دارند نام الیه الیه یا زا

 .شوند می دیده

 

 

 



 :چند راه برای صرفه جویی آب 

زدن شیرآب را موقع مسواک  -1

 .باز نگذاریم

 بطورشیرآب را دراستحمام  -2

 .پیوسته باز نگذاریم  

 

 



 :چند راه برای صرفه جویی آب 

آبهای آشامیدنی برای از  -3

 .آبیاری فضای سبز استفاده نکنیم

 و اتصاالت و شلنگها تمام-4

 هدر از تا کنیم کنترل را شیرها

 .شود جلوگیری آب رفتن

شستن اتومبیل با بجای  -5

شیلنگ آب از سطل آب استفاده 

 .کنیم



استآب مایه حیات   

ندهیمرا هدر آن                                        



 

 امش جهتو از کرتش با
 

 
 

 


