
 کند؟ می کمک آلودگی کاهش به ...................... -۱

  ها زباله سوزاندن(4               ها درخت کاشت(3                  ها کارخانه دود(2           ها ماشین دود( 1

 است؟ درست جمله کدام-۲

 چشید را آن و کرد بو توان می را چیزی هر( 1

  کنیم لمس میتوانیم هایمان دست با فقط ما (2

 دارد ضرر چیزها بعضی چشیدن و بوییدن(3

 کند نمی کمک ما به مشاهدات در برداری یادداشت(4 

  رسد؟ می ما دست به چگونه سالم آب-۳

 خانه تصفیه از( 4                           سر پشت از(   3                       ها رودخانه از( 2                      دریاها از(1

 ؟ شود می خانه تصفیه وارد کجا از آب-۴

 آب شیر(    4                           کوه باالی(     3                         سدها پشت(2                         دریا از(1

 میکنیم؟ هایی استفاده چه آب از -۵

 موارد همه (   4                          شو و شست(  3                          نوشیدن (  2                 غذا پختن به(1

 .است شده که............ است ................. رودخانه آب همان میخوریم که آبی-۶

 تصفیه(4                                    آلوده(3                            خوشمزه( 2                       شیرین( 1

 میشود؟ آب شدن اسراف باعث راه کدام-۷

       داریم نگه باز را آب شیر زدن مسواک هنگام در(1

  کنیم باز فشار با را آب ها ظرف شستن هنگام در(2

  کنیم باز اندازه به را آب گرفتن دوش هنگام(3

 ۲ و ۱ گزینه(4

 
 



 کند؟ می کمک آلودگی کاهش به ...................... -8

  ها زباله سوزاندن(4                       ها درخت کاشت(3                          ها کارخانه دود(2                        ها ماشین دود( 1

 است؟ درست جمله کدام-9

  چشید را آن و کرد بو توان می را چیزی هر( 1

  کنیم لمس میتوانیم هایمان دست با فقط ما(2

 دارد ضرر چیزها بعضی چشیدن و بوییدن(3

 کند نمی کمک ما به مشاهدات در برداری یادداشت (4 

  رسد؟ می ما دست به چگونه سالم آب-10

 خانه تصفیه از( 4                         سر پشت از(3                                   ها رودخانه از(2                       دریاها از(1

 ؟ شود می خانه تصفیه  وارد کجا از آب-11

 آب شیر(4                                کوه باالی(3                                     سدها پشت(2                          دریا از(1

 میکنیم؟ هایی استفاده چه آب از -12

 موارد همه(4                           شو و شست( 3                                       نوشیدن (2                 غذا پختن به (1

 .است شده که............ ............. است رودخانه آب همان میخوریم که آبی-13

 تصفیه(4                                       آلوده(3                                        خوشمزه(2                       شیرین(1

 میشود؟ آب شدن اسراف باعث راه کدام-14

 داریم نگه باز را آب شیر زدن مسواک هنگام در(1

  کنیم باز فشار با را آب ها ظرف شستن هنگام در(2

 کنیم باز اندازه به را آب گرفتن دوش هنگام(3

 ۲ و ۱ گزینه(4 

 
 


