فصل 7
سفر آب درون زمین
 -1الف) تِ تشتیة اٍلیي ٍ دٍهیي رخیشُ آب ضیشیي صهیي کذام ّستٌذ؟ ظ54
یخچالّا تضسگتشیي هٌثغ آب ضیشیي است ٍ تؼذ اص آى آبّای صیش صهیٌی است.
ب)  ................تضسگتشیي رخیشُ آب ضیشیي کشُی صهیي ّستٌذ ٍ تؼذ اص آىّا  ...............دس ستثِی دٍم قشاس داسد.
یخچالّا – آبّای صیشصهیٌی

 -2الف) دس هٌاطق کن آب ٍ تیاتاًی (هثل استاىّای هشکضی ایشاى) کذام هٌاتغ آتی ،جْت هػشف ًقص
ػوذُ داسد؟ ظ54
آبّای صیش صهیٌی
ب) آبّای صیش صهیٌی دس هٌاطق  ............هاًٌذ  .............ایشاى اص اّویت خاغی تش خَسداس است.
کن آب – استاىّای هشکضی
 -3تخص ػوذُ آب هػشفی کطَس ها اص  ...........تاهیي هیضَد .ظ54
آبّای صیشصهیٌی
 -4هشدم کطَسهاى جْت دستشسی ٍ استفادُ اص آبّای صیشصهیٌی چِ هیکشدًذ؟ ظ54
حفش چاُ ٍ قٌات
 -5هیضاى فضای خالی ٍ چگًَگی ًفَر آب دس خاک تِ  ............تستگی داسد .ظ55
اًذاصُی رسات

 -6ظ ٍ ؽ؛ اگش هقذاس هاسِی خاک ًسثت تِ سس آى تیطتش تاضذ آب سا دس خَد ًگِ ًویداسد.
غحیح
صهیيّایی کِ ًفَرپزیشی صیاد داسًذ تشای کطاٍسصی هٌاسة ًیستٌذ دلیل چیست؟

 -7چِ ػاهلی دس ًفَرپزیشی (ًفَر کشدى) آب تِ داخل خاک ًقص داسد؟ ظ55
اًذاصُ رسات خاک (ٍ هیضاى فضای خالی خاک)
ظشفی اص هاسِ داسین ٍ تَسط استَاًِ هذسج دس آى آب هیسیضین تا کاهال سٍی هاسِ سا تپَضاًذ حجن آب هػشف ضذُ دس ایي
آصهایص ًطاى دٌّذُی چیست؟

 -8چشا دس سس آب کن ًفَر هیکٌذ؟ (تِ ساحتی ًویتَاًذ ًفَر کٌذ)
چَى رسات آى کَچک است (ٍ فضای خالی کن داسد).
خاک تاغچِ دس خاًِ هحوذ طَسی است کِ آب سٍی خاک جوغ ضذُ ٍ خیلی دیش دس آى فشٍ هیسٍد تشای تش طشف کشدى ایي اضکال چِ کاسی
سا پیطٌْاد هیکٌیذ؟ تا رکش دلیل.

ً -9فَرپزیشی دس سس چگًَِ است؟ ظ55
الف) خیلی صیاد

ب) خیلی کن

ب

-10دس صیشصهیي آب ّا تا چِ سشػتی حشکت هی کٌٌذ؟ ظ56
سشػت حشکت آًْا اص  0/5هتش تا  500هتش دس سال هتغیّش است.
 -11آبّا دس صیشصهیي داسای حشکت است ٍ جْت حشکت آب اص  ..............پیشٍی هیکٌذ .ظ56
ضیة سطح صهیي
-12جْت حشکت آب دس کذام ضکل غحیح است؟ ظ56
الف)

ب)
ب :چَى جْت حشکت آب اص ضیة سطح صهیي پیشٍی هیکٌذ.

 -13غاسّای آّکی دس اثش حل ضذى سٌگّای آّکی تَسط کذاهیک اص آبّا تْتش ایجاد هیضَد؟ ظ56
الف) تَسط آبّای صیشصهیٌی
الف

ب) تَسط سٍدخاًِّا
غاسّای آّکی چگًَِ تطکیل هیضَد؟

 -14هیضاى فضای خالی ٍ  ..............دس سٌگّا ٍ سسَتات هختلف هتفاٍت است .ظ57
ًفَرپزیشی
 -15کذاهیک اص سسَتات صیش تشای تطکیل رخیشُ آبّای صیشصهیٌی هٌاسة است؟ ظ57
الف) آتشفتّا

ب) خاکّای سس

الف ،چَى دس آتشفتّا ،هیضاى فضاّای خالی ٍ ًفَرپزیشی صیاد است ،تٌاتشایي تشای تطکیل رخیشُ آب-
ّای صیشصهیٌی هٌاسة است دس حالی کِ سسّا ،گشچِ داسای فضای خالی ّستٌذ ،اها تِ دلیل داًِ سیض
تَدى ،تشای رخیشُ آب صیشصهیٌی هٌاسة ًیستٌذ.
چِ خاکی تشای رخیشُ آب صیشصهیٌی هٌاسة ٍ چِ صهیٌی ًاهٌاسة است؟ چشا؟

 -16تِ سطح تاالیی هٌطقِ اضثاع ،سطح  .............گفتِ هیضَد .ظ57
ایستاتی
هٌطقِ اضثاع چِ هٌطقِای است؟

 -17تِ هشص تیي هٌطقِ اضثاع ٍ هٌطقِی تاالیی آى چِ هیگَیٌذ؟ ظ57
الف) سطح ایستاتی
الف
ب)هشص آتی
ّ -18ش چِ ػوق چاُ تیطتش تاضذ ػوق  ...............تیطتش خَاّذ ضذ .ظ57
سطح ایستاتی ًیض
تا سسن ضکلی هٌطقِ اضثاع -سطح ایستاتی ٍ ػوق سطح ایستاتی سا هطخع کٌیذ؟

 -19ػوق چاُ آبّا چگًَِ است؟ ظ58
الف) دس ّوِ جا تشاتش است.
ب) دس هٌاطق هختلف تشاتش ًیست.

ب

ػوق چاُّا ٍ ػوق سطح ایستاتی دس هٌاطق ًضدیک دسیا هاًٌذ هاصًذساى ٍ ًَاحی خطک هاًٌذ یضد چگًَِ
است؟
 -20ػوق سطح ایستاتی تِ چِ ػَاهلی تستگی داسد؟ ظ58
هقذاس تاسًذگی سالیاًِ – هیضاى ًفَرپزیشی خاک ٍ سٌگّا – هقذاس تشداضت آب.
 -21کذام یک اص هَاسد صیش ضخاهت الیِی آتذاس دس یک هٌطقِ سا افضایص هیدّذ؟
 -4پَضص گیاّی
 -3تاسًذگی کن
ً-1فَرپزیشی کن خاک  -2حفش تؼذاد صیاد چاُ
 -4پَضص گیاّی
ّش یک اص اتفاقات صیش چِ تغییشی دس سطح ایستاتی ایجاد هیکٌذ؟
الف -تا هیضاى تاسًذگی ًفَر آب دس یک هٌطقِ افضایص یافتِ است.
ب -تؼذاد چاُّایی کِ دس یک هٌطقِ حفش ضذُ ٍ استخشاج هیکٌٌذ تیطتش ضذُ است.
دس تؼضی هٌاطق ساصهاى آب دس هسیش کاًالّا ٍ آتشاِّّا تٌذّا یا سذّای کَچکی احذاث هیکٌذ تِ ًظش ضوا ایي کاس چِ دالیلی
هیتَاًذ داضتِ تاضذ؟

 -22آتخَاى چیست؟ ظ58
تِ سفشُّای آب صیشصهیٌی آتخَاى ّن گفتِ هیضَد.
 -23اًَاع آتخَاى کذاهٌذ؟ ظ58
 -1سفشُّای آب صیشصهیٌی آصاد
 -2سفشُّای آب صیشصهیٌی تحت فطاس
 -24دس سفشُّای آب صیشصهیٌی آصاد الیِّای ًفَرپزیش ٍ ًفَرًاپزیش چگًَِ قشاس داسًذ؟ ظ58
الف) ًفَرپزیش
ًفَرًاپزیش
ب) ًفَرًاپزیش
ًفَرپزیش
جَاب :الف
 -25آتخَاى آصاد تیطتش دس کجا تطکیل هیضَد؟ ظ58
دس داهٌِ کَُّا ٍ دس دضتّا
 -26آب هَجَد دس آتخَاى آصاد اص طشیق  .................... ٍ ................قاتل تْشُ تشداسی است .ظ58
حفش چاُ – قٌات
 -27اغلة چطوِّای آب گشم دس اطشاف  ..............ایجاد هیضًَذ .ظ59
آتطفطاىّا

 -28اگش دس هَسد آتخَاى آصاد دس هٌاطق ضیةداس آب صیش صهیٌی تِ طَس طثیؼی تِ سطح صهیي تشسذ ٍ
جاسی ضَد چِ هیگَیٌذ؟ ظ59
چطوِ
چطوِ چیست؟ ٍ دس چِ آتخَاًی تَجَد هیآیذ؟

 -29سفشُ آتی کِ دس یک الیِ ًفَرپزیش کِ تیي دٍ الیِ ًفَر ًاپزیش قشاس داسد تطکیل هیضَد اص کذام ًَع
است؟ ظ59
سفشُ ّای آب صیش صهیٌی تحت فطاس
 -30سفشُ آب صیش صهیٌی تحت فطاس داسای کذام ساختاس صیش است؟ ظ59
الف) ًفَر ًاپزیش
ب) ًفَر ًاپزیش
ًفَر پزیش
ًفَر پزیش
ًفَر ًاپزیش
ب
 -31سفشُ آب صیش صهیٌی تحت فطاس دس کذام هٌاطق تیطتش تطکیل هیضَد؟ ظ59
دس ًَاحی کَّستاًی ٍ ضیةداس
 -32چٌذ هَسد اص خػَغیات آبّای صیش صهیٌی کذاهٌذ؟ ظ59
 -4تشکیة ضیویایی ثاتت
 -3فاقذ هَاد تیشُ کٌٌذُ
-1تی سًگ  -2تی تَ
 -7اهالح هؼذًی هحلَل تیطتش داسًذ.
 -5دهای ثاتت  -6هیکشٍب کن داسًذ
چِ تفاٍتّایی تیي آبّای سطحی ٍ آبّای صیش صهیٌی ٍجَد داسد؟

 -33آلَدگی هیکشٍتی دس کذاهیک تیطتش است؟ ظ59
ب) آبّای سطحی
الف) آبّای صیش صهیٌی
ب
 -34ظ ٍ ؽ؛ آلَدگی هیکشٍتی ٍ اهالح هؼذًی هحلَل دس آبّای سطحی تیطتش اص آبّای صیشصهیٌی
است.
غلط ،اهالح هؼذًی دس آبّای صیشصهیٌی تیطتش است.
 ................ ٍ ................ -35هْنتشیي اهالح هَجَد دس آب صیش صهیٌی است .ظ60
کلسین  -هٌیضین
 -36آب سخت چِ آتی است؟ ظ60
آتی کِ ػٌاغش کلسین ٍ هٌیضین آى صیاد تاضذ تِ آى آب سخت هیگَیین.

 -37ظ ٍ ؽ؛ اگش اهالح آب تیص اص حذ هؼوَل تیطتش تاضذ تشای سالهتی ها هضش است.
غحیح
-38الف) دس قذین تشای تْشُتشداسی اص آبّای صیشصهیٌی اقذام تِ حفش  ............یا کاسیض هیکشدًذ .ظ60
قٌات
ب) کاسیض چیست؟ ظ60
تِ قٌات کاسیض ّن هیگَیٌذ کِ تشای تْشُ تشداسی اص آبّای صیش صهیٌی دس صیش صهیيّای ضیةداس حفش
هیضَد.
 -39ظ ٍ ؽ؛ قٌات دس صهیيّای ضیةداس حفش هیضَد .ظ60
غحیح
 -40آب پیَستِ تیي اقیاًَسّا ،دسیاّاَّ ،ا کشُ ٍ خطکیّا هثادلِ هیضَد ٍ دس گشدش است کِ تِ ایي
جشیاى آب دس طثیؼت  ..............گفتِ هیضَد .ظ61
چشخِ آب
 -41اًشطی هَسد ًیاص چشخِ آب اص کجا تاهیي هی ضَد؟ ظ61
اص ًَس خَسضیذ.
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آدمهای ساده را دوست دارم
همانها که بذی هیچ کس را باور نذارنذ
همانها که برای همه لبخنذ دارنذ
همانها که همیشه هستنذ  ...برای همه هستنذ
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