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فرونشست دشت ها، چه پدیده هاي مخربی را می تواند به همراه داشته باشد؟ - 21
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نمودار رو به رو، تغییرات سرانه آب تجدید پذیر و جمعیت کشور در قرن اخیر را نشان می دهد. نمودار را تفسیر کنید. - 23
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منابع آب و خاك



حدود  رشته قنات در کشور ما وجود دارد. بیش ترین تعداد قنات در کدام یک از شش حوضه آب ریز اصلی ایران حفر شده اند؟ دلیل آن - 24
چیست؟

40000

قدیمی ترین قنات جهان، درکدام استان کشور قرار دارد و نام آن چیست؟ - 25

آب رودخانه اي با سطح مقطع  مترمربع، و با سرعت متوسط دو متر بر ثانیه در جریان است. آب دهی رودخانه را محاسبه کنید. - 26100

ایرانیان باستان با چه روشی از آب هاي زیرزمینی استفاده می کردند؟ - 27

با گذشت زمان، انسان عالوه بر نیاز به آب آشامیدنی، چرا آب زیرزمینی را استخراج کرد؟ - 28

چه رابطه اي میان فرسایش آبی با پوشش گیاهی وجود دارد؟ - 29

کاهش سرعت جریان رواناب چه تأثیري بر فرسایندگی دارد؟ شرح دهید. - 30

قدرت فرسایندگی رواناب  به چه عواملی بستگی دارد؟ ( مورد) - 314

براي جلوگیري از فرسایش خندقی چه باید کرد؟ - 32

تأثیرات فرسایش خندقی را شرح دهید. - 33

فرسایش خندقی چه هنگام رخ می دهد؟ - 34

از میان کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب نمایید.  - 35
آ. هر چه سرعت رواناب (بیشتر - کمتر) باشد، فرسایش بیشتر است. 

ب. قدرت فرسایش آب خالص (بیشتر - کمتر) از آب داراي مواد معلق است. 
پ. وقتی میزان مواد معلق، (بیشتر - کمتر) از توان حمل رواناب باشد، رسوب گذاري شروع می شود.

براي هر یک از افق هاي خاك یک ویژگی بنویسید. - 36

کدام گزینه اشاره به افق  خاك دارد؟  - 37
 آ. بیشتر از هومروس است. 

 پ. در باالي سنگ بستر واقع شده است. 
 ب. رنگ سیاه تا خاکستري دارد. 

 ت. از مقدار زیادي رس و ماسه تشکیل شده است.  

C

در مورد امالح آب زیرزمینی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  - 38
آ. ترکیب آب زیرزمینی ثابت است یا متغیر؟ 

ب. ترکیب آب زیرزمینی شامل چه موادي است؟ 
پ. شوري آب زیرزمینی بیشتر است یا رودخانه ها؟

منظور از خاك حاصلخیز چیست؟ - 39

جاي خالی را با کلمات کاهش یا افزایش براي قدرت فرسایندگی رواناب، تکمیل کنید.  - 40

پ. افزایش تالطم ب. کاهش میزان مواد معلق              آ. افزایش رواناب   

 پ. ..................  ب. ..................  آ. ..................  
↓↓↓

کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟  - 41
آ. خاك حاصل از تجزیۀ فسفات ها خاك نامناسبی براي کشاورزان است. 

ب. فرسایش خاك در تمام ایام سال ثابت است. 
پ. هر گاه شیب زمین زیاد باشد، میزان رواناب کاهش می یابد. 

ت. باالترین افق خاك داراي هوموس زیادي است. 

نادرست    درست         

نادرست    درست         

نادرست    درست         

نادرست     درست         
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به هریک از پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  - 42
آ. مقدار آبی که خاك ها می توانند در خود نگه دارند، به چه عاملی بستگی دارد؟ 

ب. کدام نوع خاك، زهکشی زیادي دارد؟ 
پ. خاك مناسب از نظر کشاورزان را نام ببرید.
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جاهاي خالی رابا کلمه مناسب پرکنید. - 43
آ. بخش .................. خاك داراي دو عنصر نیتروژن و فسفر است. 

ب. کانی هاي رسی و کوارتز بخش .................. خاك را تشکیل می دهند. 
پ. ذرات تشکیل دهندة خاك را بر اساس ..................  تقسیم بندي می کنند. 

ت. اندازة خاك هاي نوع شنی، .................. می باشد.

هر یک از پیامدهاي زیر، مربوط به کدام نوع بارندگی (آرام و کوتاه – آرام و طوالنی - شدید) است؟  - 44
نفوذ آب به آبخوان - فرسایش خاك - وقوع سیل - ایجاد رواناب

اندازة ذرات خاك، چه تأثیري بر ضخامت حاشیه موییه دارد؟ - 45

چاه زمینیزیرسفره آب

افتمخروط

خشک (( - با توجه به شکل هاي روبرو به سواالت زیر پاسخ دهید: 46

در مورد تأثیر شکل هاي باال بر روي شکل مخروط افت و میزان آب ورودي به چاه گفت و گو کنید.
Q
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اگر مخروط افت چاه با یک منبع آالینده مانند یک چاه فاضالب برخورد کند، چه اتفاقی می افتد؟

Q Q
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شکل زیر، تالقی مخروط افت دو چاه بهره برداري با یکدیگر را نشان می دهد. در مورد تأثیر این تالقی بر روي میزان افت سطح ایستابی و دبی
چاه ها گفت و گو کنید.

دربارة اثرات مثبت و منفی فعالیت هاي انسان در فرسایش خاك گفت و گو کنید. - 47

(ب)(الف)

در هر یک از تصاویر زیر که نمونه اي از فرسایش زمین را نشان می دهد، کدام امل فرسایشی، دخالت بیشتري دارند؟ - 48

تغذیه مصنوعی چیست و چگونه انجام می شود؟ - 49
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1چاه شماره

2چاه شماره

مقدار امالح موجود در آب دو چاه  و  شکل رو به رو را با هم مقایسه کنید. - 5012

سختی آب، به علت نمک هاي محلول در آن است. یون هاي کلسیم و منیزیم به عنوان فراوان ترین یون هاي موجود در آب، مالك تعیین سختی آب - 51
هستند. 

: سختی کل (میلی گرم در لیتر کلسیم کربنات) 

 

نمونه آبی داراي  میلی گرم در لیتر کلسیم و  میلی گرم در لیتر منیزیم است. سختی کل آب چقدر است؟ تحقق کنید که آیا این آب براي شرب
مناسب است؟

T H

T H = 2٫5C + 4٫1Ma2+ g2+

5035

در مناطق خشک، هر چقدر بهره برداري از آب هاي زیرزمینی بیشتر باشد، کیفیت آب، نامطلوب تر است. دلیل آن را توضیح دهید. - 52

- بر اثر بهره برداري از یک آبخوان در یک دشت به مساحت  کیلومتر مربع و تخلخل  درصد سطح ایستایی  متر افت کرده است. چه 53
حجمی از آب تخلیه شده است؟ 

 چناچه این حجم آب در طی  روز پمپاژ شده باشد، میانگین آب دهی چاه ها چقدر بوده است؟ 

  با بهره برداري  میلیون متر مکعب آب از این آبخوان، سطح ایستایی چند متر افت خواهد کرد؟

∙2003010

∙30

∙100

در مورد عوامل مؤثر بر تغییرات عمق سطح ایستابی در یک منطقه، اطالعاتی جمع آوري و در کالس ارائه دهید. - 54

هنگامی که حاشیه موئینه، به سطح زمین می رسد، چه اتفاقی می افتد و چه مشکالتی ایجاد می کند؟ - 55

مقدار رسوب گذاري و فرسایش را در نقاط  و   مقایسه کنید. - 56AA′

اگر این رودخانه به یک تاالب منتهی شود، در طی یک هفته، چند متر مکعب آب را وارد تاالب می کند؟ - 57

در کتاب علوم پایه هفتم با آب خوان و انواع آن آشنا شدید. در این باره به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: - 58

آبخوان چیست؟

الف
ب

2 1
در شکل زیر، نوع آبخوان هاي الف و ب را مشخص کنید.

چاه هاي شمارة یک و دو چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

در گذشته، با هوازدگی و انواع آن آشنا شدید. در این باره به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: - 59
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بالف 

تپ 

جنبه هاي مثبت و منفی هوازدگی را بیان کنید.

هر یک از تصاویر زیر، کدام نوع هوازدگی را نشان می دهد؟

در مورد فرسایش خاك و عوامل مؤثر بر آن، جمع آوري کنید و به پرسشهاي زیر پاسخ دهید. - 60

براي افزایش نفوذپذیري خاك، به منظور کاهش رواناب، چه اقدامی می توان انجام داد؟

آتش زدن زمین هاي کشاورزي پس از برداشت محصول، چه تأثیري بر فرسایش خاك دارد؟

چنانچه حجم کل یک گلدان  و حجم خاك آن  باشد، این گلدان با چند لیتر آب پر می شود؟ تخلخل در این گلدان چند درصد است؟ - 61
(محاسبه کنید)
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