
 آزمون علوم تجربی درس خاک با ارزش         به نام خدا                                                 
   تاریخ:  /   /                        نام و نام خانوادگی:......................

 گیاخاک چیست و چگونه تشکیل می شود؟-1
 
 

 نام ببرید.پنج عامل مهم در فرسایش خاک را -2
 

 در زمین های کشاورزی که بارندگی در آن کم است، مقدار کدام خاک را افزایش می دهند؟چرا؟-3
 
 

.باشد،آب بیشتر گل آلود است و دیرتر ته نشین می شود و هرچه ذره -4 هرچه دانه خاک...........
.ته نشین می شود.های خاک درشت تر باشد .......... 

 با هم تفاوت دارند؟ خاک ها از چه نظر-5

 برای تشکیل یک سانتی متر خاک در سطح زمین حدود......سال زمان الزم است.-6

 چگونه گیاهان موجب تشکیل خاک می شوند؟-7
 
 

 عوامل مهم در تشکیل خاک را نام ببرید.)چهار مورد(-8
 

 در جاهای سرد کوهستانی چگونه خاک تشکیل می شود؟-9
 
 
 
 
 

 چیست؟فرسایش خاک -11
 

 نفوذ آب در کدام خاک بیشتر است؟-11
 رس

 باغچه
 ماسه

 هرسه مساوی اند

 سانتی متر خاک در سطح زمین حدود چند سال زمان الزم است؟3برای تشکیل -12
 سال 611111
 سال61111
 سال6111
 سال611

 مهم ترین عامل فرسایش خاک در بیابان ها چیست؟-13
 آب
 باد

 شیب زمین
 انسان ها

 



 چرای بی رویه دام ها چگونه باعث فرسایش خاک می شوند؟-14
 
 

 چه خاکی برای کشاورزی مناسب است؟چرا؟-15
 

 صحیح یا غلط جمله های زیر را مشخص کنید.-16
 خاک ماسه آب بیشتری را در خود نگه می دارد.)    (

 نفوذ آب در خاک ماسه بیشتر است.)    (

 دلیل النه می سازند؟جانوران به چه -17
 

 دو نمونه از جانوران را نام ببرید که در تشکیل خاک نقش دارند.-18
 

 وقتی سنگ ها تبدیل به خاک می شوند، دچار تغییر.......... می شوند.-19
 فیزیکی
 شیمیایی

.است.-21  یکی از روش های تشکیل خاک................
 النه سازی جانوران
 خرد شدن سنگ ها

 نفوذ ریشه ی گیاهان در سنگ ها
 همه موارد
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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
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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