
 اجتماعی پنجم                                                               6درس                                                                  نمونه سواالت            

 شست وشو و کشاورزی مناسب است؟انوس ها و دریاها برای آشامیدن ، آیا آب اقی (1

 ( رود چگونه بوجود می آید؟3                             انسان آب شیرین مورد نیاز خود را از ..................... بدست می آورد.( 2

 از به آب داشتندیبه دلیل اینکه برای کشاورزی ن رود ها بود؟ ( چرا اولین تمدن کنار5      ب زیر زمینی چگونه تشکیل می شود؟( آ4

 تشنگی ، نبود بهداشت و کثیفی ، نبود موادغذایی و گیاهان ، گرمازدگی   چه مشکالتی پیش می آید؟( اگر روزی آب نباشد 6

 ( مراحل تشکیل رود را خالصه بنویسید؟7

 ومنابع آبی فراوانی ایجاد می شودد است بارش برف وباران دراین نواحی زیا چون ( چرا نواحی کوهستانی برای ما مهم است؟8

 ( مردم برای استفاده از آب های زیر زمینی .................... یا ................ حفر می کنند.9

 ( قنات چیست؟11                            ................ استفاده کردند.( ................... اولین کسانی بودند که با کندن قنات از .11

 چون آب قنات از زیر زمین عبور می کند است؟ ا تبخیر و آلودگی قنات بسیار کم( چر12

 ( بیشتر رودهای ایران از کجا سرچشمه می گیرند؟14                                          ( چشمه ها چگونه بوجود می آیند؟13

 .... یا ............. می ریزند... و ............ ، .................. ها بهشت ها ، جلگه ها و روستاها و شهرعبور از د( رودهای ایران پس از 15

 ( چه رودهایی به دریاچه ارومیه می ریزند؟17                                                  ( اروند رود به کجا می ریزد؟16

 ( آبی که مردم تهران مصرف می کنند از کدام رودها تامین می شود؟19                              رودهایی به دریای خزر می ریزند؟ ( چه18

 ( روستاییان از آب رودها چه استفاده ای می کنند؟21                                               شکیل می شود؟رود چگونه ت ( سفید21

 شود؟ا از کشورهای کم آب دنیا محسوب می ( چرا کشور م23                            آب رودها چه استفاده ای می کنند؟( شهر نشینان از 22

     . .( یکی از راه های ذخیره آب ساختن .........................24

  به کمک ...................... برق تولید می شود. ( از انرژی ذخیره شده ی آب در پشت سد25

 ( امروزه با استفاده از روش های جدید آبیاری مانند ....................... از هدر رفتن آب در مزارع و باغ ها جلوگیری می شود.26

 ( مهمترین منابع آب شیرین چیست؟28                           و کمبود آن ............... است.( آب مایع ............. است 27

 ( ..................... و ..................... آب باعث به هدر رفتن آن می شود.31                           تند؟چه جانورانی هس ( رودها زیستگاه29

 ( نمونه هایی از آلوده کردن آب رودها را مثال بزنید؟32                                    هایی از اسراف آب را مثال بزنید؟( نمونه 31

 چون بعضی از رودها از نمک زار ها عبور می کنند و شور هستند ( چرا آب بعضی رودها برای کشاورزی مناسب نیست؟33
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