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. را بوجود می آورد . 2  . بخشی از آب حاصل از برف و باران در زمین فرو می رود و ................................

. یک تونل زیر. ..... . جاری می شود .در آن خود به خود از مینی است که آب ز.................  مناطق ....................... به .......................

 .....................................چشمه به جایی گفته می شود که .... 

. و ........ . می ریزند ........... آب مصرفی شهر تهران را تامین می کنند و به ................ رود های ................... ........... 

 .  مرز ایران با کشور های همسایه هستند . در.... رود های ................... و....................

 . ما چگونه می توانیم از منابع محافظت کنیم ؟ 3

 

 

 

 . چه عواملی باعث آلودگی آب می شود ؟ توضیح دهید . 4

 

 

 

 

 مثال توضیح دهید : . حریم شخصی را با یک 5

 

 

 

 



 . جمعیت چیست و چگونه افزایش می یابد ؟ 6

 

 

 

 برای اینکه در گروه یک عضو خوب و مؤثر باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم ؟.  7

 

 

 

 وقتی کسی غمگین است ما چه کاری می توانیم انجام بدهیم ؟.  8

 

 

 

 

 نام ببرید :جا را ه رس به جا و نا بتورد دو م.  9
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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