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یکی از نعمت  های خوب خداوند آب و هوای سالم است. در اطراف ما هوا وجود دارد. هوا رنگ و بو ندارد، برای 

همین ما آن را نمی  بینیم. همه  ی موجودات زنده برای زنده ماندن به هوا نیاز دارند.

هوا در انجام کارهای مختلف، به ما کمک می  کند؛ مثل:

ورود مواد اضافی و خطرناک به آب، خاک، هوا، 

مواّد غذایی و ... که باعث به خطر افتادن سالمتی 

موجودات زنده می  شود آلودگی نام دارد.

آلودگی  ها  از  مورد  دو  با  از کتاب،  درس  این  در 

آشنا می  شویم.

به  طور کلی موادی که باعث آلودگی هوا می  شود 

به دو دسته تقسیم می  شوند:

 مواد آلوده کننده ی طبیعی: مواد آلوده کننده  ای 

هستند که به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان 

باعث آلوده کردن محیط می شوند؛ مانند:

آلودگی



16

 مــواد آلـوده کـنـنـده ی 

غیرطبیعی: مواد آلوده کننده  ای 

هستند که توسط انسان ها به 

وجود می آیند؛ مانند:

آلودگی هوا باعث آسیب رسیدن به زندگی موجودات زنده و به وجود آمدن انواع بیماری  های پوستی، قلبی و 

تنفسی می  شود.

برای پاک نگه داشتن هوا تالش کنیم که:

 از وسایل حمل  ونقل عمومی استفاده کنیم.

 درخت بکاریم.

 فضای سبز بیشتری ایجاد کنیم.

 کارخانه  ها را خارج از شهر بسازیم.

 از سوخت های پاک، مانند انرژی خورشیدی، باد، آب و ... استفاده  کنیم.

 اتومبیل  های خراب که دود ایجاد می  کنند را تعمیر کنیم.

 انسان  ها بیشترین نقش را در آلوده کردن محیط خود دارند.

 هوا در آب و خاک وجود دارد.

 هر چه در اطراف ما وجود دارد و بر زندگی ما اثر می گذارد، محیط زیست گفته می شود.

 با استفاده از انرژی های پاک، مثل نور خورشید، آب و باد به جای انواع سوخت  های فسیلی )شامل نفت، گاز، 

بنزین و ...( به پاکیزگی هوا کمک کنیم.

 آلودگی و گرمای هوای کره  ی زمین باعث آب شدن بیش از حد یخ  های کره  ی زمین شده است.

 طبیعت خودبه  خود تا حدی توانایی برطرف کردن آلودگی هوا را دارد، ولی اگر آلودگی زیاد شود، مشکل  ساز می  شود.

 هوا مانع رسیدن پرتوهای خطرناک به زمین می  شود.

 هوا، حرارت و رطوبت را در سطح کره ی زمین حفظ می  کند.

 انسان بدون غذا چند روز زنده می  ماند، اما بدون هوا بیشتر از چند دقیقه زنده نخواهد ماند.

پدر ملیکا دچار بیماری قلبی شده است. زندگی در کدام  یک از شهرهای زیر را به او پیشنهاد می  کنید؟ چرا؟  

)ب()الف(

  شهر )ب(  در این شهر آلودگی هوا وجود ندارد؛ زیرا مردم از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده 

می  کنند، کارخانه  ها داخل شهر نیستند، فضای سبز و درختان زیادی وجود دارد، پس این شهر مناسب پدر 

ملیکا و هر انسان دیگری است؛ زیرا آلودگی برای سالمتی همه  ی افراد خطرناک است.
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آب یکی از مهم  ترین نیازهای موجودات زنده برای ادامه  ی زندگی است؛ مانند:

انواع آب

آب رودها
و رودخانه ها

آب های زیرزمینی،آب آشامیدنی
مثل چشمه ها

آب های حاصل از 
آب شدن برف ها

آب اقیانوس ها
و دریاها

از آب   استفاده  های مختلفی می  شود؛ مانند:

کشتی رانیخاموش کردن آتشتفریح و ورزش های آبیآشامیدن

تولید برقکشاورزیشست وشو

انسان  ها به وجود  این آلودگی  ها توسط  را به خطر می  اندازد. گاهی  آلوده شدن آب   سالمتی موجودات زنده 

می  آید؛ مانند:

 ریختن زباله در آب

 ریختن فاضالب در آب

 ریختن نفت نفت کش  ها در آب

 ریختن مواد سّمی و آلوده ی کارخانه  ها در آب

پس برای جلوگیری از آلوده شدن آب  ها به نکات زیر توجه کنیم:

 استفاده ی کم تر از مواد شوینده ی شیمیایی و سّمی در منازل به دلیل واردشدن این سموم در آب فاضالب  ها.

 جلوگیری از ریختن مواد سّمی و آلوده ی کارخانه  ها و نفت کش  ها و ... در آب.

 جلوگیری از ریختن زباله در آب.

آب رودخانه  ها، دریاها و ... غیر قابل آشامیدن است؛ زیرا در آن  ها آلودگی وجود دارد که برای سالمتی ما بسیار 

خطرناک است.

برای بهداشتی کردن آب  ، انسان  ها آب را تصفیه می کنند. تصفیه کردن آب، یعنی از بین بردن تمام آلودگی  های 

آب و قابل آشامیدن کردن آن.

تصفیه کردن آب در تصفیه خانه  ها انجام می  شود.
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به تصاویر زیر دقت کنید:

 مرحله ی اول )جمع  آوری آب رودخانه  ها و رودها 

در پشت سد(

 مرحله  ی دوم )عبور آب پشت سدها از داخل 

توری  ها برای خارج شدن آشغال  ها و زباله  ها از آب(

برای  تصفیه  خانه  به  آب  )ورود  مرحله ی سوم   

ته  نشین شدن مواد اضافی(

 مرحله ی چهارم )گذراندن آب از صافی  ها(

مواد  توسط  )میکروب  زدایی  پنجم  مرحله ی   

میکروب  کش، مثل کلر(

وسیله  ی  به  تمیز  آب  )انتقال  ششم  مرحله ی   

لوله  ها به شهرها و روستاها(

افراد زیادی برای تهیه  ی آب آشامیدنی تالش می  کنند، پس برای صرفه  جویی در آب به نکات زیر توجه کنید:

 برای مسواک زدن یا وضوگرفتن، شیر آب را مدام باز نگذاریم.

 هنگام حمام رفتن، شیر آب را در هنگام نیاز باز کنیم.

 برای شست  وشوی اتومبیل از سطل آب استفاده کنیم.

 برای آب دادن به گیاهان از آب آشامیدنی استفاده نکنیم.

 شیرآالت خرابی که باعث چکه کردن آب می  شوند را تعمیر کنیم.

 دریاهای بسیار بزرگ را اقیانوس می  نامند. اقیانوس  ها منبع بزرگ آب  ها هستند.

 آب دریا و اقیانوس  ها به دلیل نمک زیادی که دارند غیر قابل آشامیدن هستند.

 به آب باران که نمک ندارد آب شیرین می  گویند.

 آلودگی و گرمای هوای کره ی زمین باعث کاهش بارش برف و باران شده است، در نتیجه آب قابل استفاده ی 

کره  ی زمین برای موجودات زنده بسیار کم خواهد شد.

 همه  ی موجودات زنده، یعنی انسان  ها، گیاهان و حیوانات به آب احتیاج دارند. 

 اکثر شهرها در جایی به وجود آمده است که به آب دسترسی بیشتری داشته  اند.

 یکی از موادی که باعث آلودگی آب  ها می  شود کودها و مواد سّمی زمین  های کشاورزی است که توسط باران 

شسته و به رودخانه  ها ریخته می  شود.
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محمد تصمیم دارد به همراه پدر خود برای گردش به کنار دریا برود. او می  خواهد در این گردش،   

محیط   زیست خود را آلوده نکند. به نظر شما در هر قسمت محمد کدام  یک از گزینه  های زیر را انتخاب 

می  کند؟ عالمت بزنید.

)1

ب( الف( 

)2

ب( الف( 

)3

ب( الف( 

)4

ب( الف( 

 

4( الف 3( ب  2( الف  1( ب 
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 1 تصاویری که باعث آلودگی آب یا هوا می  شوند را رنگ کن.

)1()2()3(

)4()5()6(

 2 کلمات را طوری مرتب کن که جمله  ی شما یکی از راهکارهای پاکیزه ماندن هوا باشد.

بهتر ـ گازسوز ـ بنزینی ـ است ـ اتومبیل  های ـ کنیم ـ را به ـ اتومبیل  های ـ تبدیل

..............................................................................................................................................................

نادرست درست   3 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 

 بهتر است از آب آشامیدنی برای سیراب کردن گیاهان استفاده کنیم.   

 فاضالب  ها باعث آلودگی آب  ها می  شوند.   

 آب دریاها و اقیانوس  ها آشامیدنی است.   

 اکثر شهرها و روستاها در جایی به وجود آمده است که به آب دسترسی نداشتند.  

 4 بادکنک  ها را به سطل مناسب خود وصل کن.

 5 هوا در انجام چه کارهایی به ما کمک می  کند؟ )3 مورد(



21

 6 برای صرفه  جویی در مصرف آب 3 راهکار بنویس.

 7 مراحل تصفیه ی آب در تصفیه خانه  ها را به ترتیب شماره  گذاری کن.

ته نشین شدن مواد اضافیانتقال آب آشامیدنی به شهرها و روستاها

میکروب زدایی آبعبور از توری ها برای خروج زباله و آشغال از آب

جمع آوری آب پشت سدگذراندن آب از صافی ها

 8 انسان  ها چه استفاده  هایی از آب می  کنند؟ )3 مورد(

 9 چرا استفاده از منابع انرژی طبیعی و پاک، مانند انرژی خورشید به پاکیزه بودن هوا کمک می  کند؟

 10 محیط   زیست چیست؟

 1 کدام یک به پاکیزه ماندن هوا کمک می  کند؟

 )3   )2   )1

 2 کدام  یک آلوده کننده ی طبیعی نیست؟

 )3   )2   )1
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 3 کدام گزینه باعث آلودگی هوا نمی  شود؟

 )3   )2   )1

 4 کدام  یک برای زنده ماندن انسان  ها ضروری نیست؟

 )3   )2   )1

 5 هوا در ............. پاکیزه  تر از ............ است.

3( شهر ـ محله 2( روستا ـ شهر  1( شهر ـ روستا 

 6 کدام آب قابل آشامیدن است؟

 )3   )2   )1

 7 کدام مورد برای صرفه  جویی کردن در آب، صحیح نمی  باشد؟

3( استفاده نکردن از آب 2( مسواک زدن با یک لیوان آب  1( تعمیر کردن شیرآالت خراب 

 8 استفاده از کدام  یک به پاکیزگی هوا کمک نمی  کند؟

 )3   )2   )1

 9 کرم  های خاکی که در زیر خاک زندگی می  کنند هوای مورد نیاز بدن خود را از کجا به  دست می  آورند؟

3( هوا نیاز ندارند. 2( هوای داخل خاک   1( هوای بیرون خاک 

 10 عامل اصلی آلودگی آب وهوا کدام  یک هستند؟

3( گیاهان 2( جانوران  1( انسان 

 11 از آب آشامیدنی برای کدام  یک باید استفاده کرد؟

 )3   )2   )1
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 12 کدام تصویر مصرف درست آب را نشان نمی  دهد؟

 )3   )2   )1

 13 کدام  یک باعث تصفیه ی هوای محیط   زیست ما می  شود؟

3( انسان 2( گیاهان  1( جانوران 

 14 کدام  یک از کارهای زیر به پاکیزه ماندن محیط   زیست کمک می  کند؟

 )3   )2   )1

 15 آلودگی هوا در کدام  یک بیشتر است؟

 )3   )2   )1

 16 در کدا م یک از وسایل نقلیه ی زیر، جریان هوا نقش مهمی در به حرکت درآمدن آن دارد؟

 )3   )2   )1

 17 کدام  یک به پاکیزگی هوای آلوده کمک می  کند؟

 )3   )2   )1

 18 اولین مرحله در تصفیه ی آب کدام است؟

میکروب زدایی آب

 )3  

انتقال آب آشامیدنی به
شهرها و روستاها

 )2  

جمع آوری آب پشت سد

 )1



24

 19 زندگی در کدام  یک ممکن است بیماری  های تنفسی و قلبی ایجاد کند؟

 )3   )2   )1

 20 ماهی  ها در آب  های ............... زنده می  مانند.

3( پر از نفت و مواد سّمی 2( پر از زباله  1( تمیز و پاک 

 21 کدام  یک به پاکیزه ماندن هوا کمک می    کند؟

1( ساختن سد، تصفیه ی آب، کاشت درخت

2( اسراف نکردن آب، استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی، کاشت درخت

3( استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی، کاشت درخت، انتقال کارخانه  ها به بیرون از شهر

 22 کدام  یک انرژی پاک ندارد؟

 )3   )2   )1

 23 محیط   زیست، یعنی ............... .

1( محیط زندگی گیاهان

2( محیط زندگی حیوانات

3( محیط اطراف ما که بر زندگی همه ی موجودات زنده اثر می  گذارد.

 24 آب دریا و اقیانوس  ها ............... و ............... می  باشد.

3( آشامیدنی ـ شور 2( غیرآشامیدنی ـ شور  1( آشامیدنی ـ شیرین 

 25 آب باران ............... می  باشد.

3( تصفیه شده 2( شیرین  1( شور 

 26 ورود مواّد اضافی و خطرناک به آب، هوا، خاک، مواّد غذایی و ... را چه می  نامند؟

3( آلودگی 2( محیط   زیست  1( تصفیه کردن 

 27 کدام  یک در جلوگیری از آلوده نشدن آب  ها نقشی ندارد؟

1( جلوگیری از ریختن مواد سّمی و آلوده ی  کارخانه  ها، نفت  کش ها و زمین  های کشاورزی در آب

2( جلوگیری از ریختن زباله در آب

3( جلوگیری از قطع درختان

 28 آخرین مرحله ی تصفیه ی آب کدام است؟

گذراندن آب از صافی ها

 )3  

انتقال آب آشامیدنی به
شهرها و روستاها

 )2  

جمع آوری آب پشت سد

 )1
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 29 از آب ............... در کشاورزی و آشامیدن استفاده می  شود.

3( اقیانوس  ها 2( شیرین  1( شور 

 30 ماهی  ها هوای مورد نیاز خود را از ............... به  دست می  آورند.

3( هوا احتیاج ندارند 2( بیرون از آب  1( داخل آب 

 1 شکل های )2( و )6( آلودگی هوا و شکل های )3( و )5( آلودگی آب را نشان می دهد.

 2 بهتر است اتومبیل  های بنزینی را به اتومبیل  های گازسوز تبدیل کنیم.

 3  نادرست    درست    نادرست    نادرست

 4 انرژی های پاک )آب ـ باد ـ نور خورشید(، سوخت های فسیلی )بنزین ـ نفت ـ گاز(

 5 تنفس موجودات زنده ـ پروازکردن هواپیما ـ پرکردن الستیک خودروـ حرکت کردن قایق بادی ـ خشک کردن 

لباس ـ پرواز بالن و ...

 6 برای مسواک زدن یا وضوگرفتن، شیر آب را مدام باز نگذاریم ـ هنگام حمام رفتن، شیر آب را فقط هنگام نیاز باز کنیم ـ 

برای شست  وشوی اتومبیل از سطل آب استفاده کنیم ـ برای آب دادن به گیاهان از آب آشامیدنی استفاده نکنیم ـ شیرآالت 
خراب که باعث چکه کردن آب می  شوند را تعمیر کنیم و ... .

 7 )مرحله ی 1  جمع آوری آب پشت سد(، )مرحله ی 2  عبور از توری ها برای خروج زباله و آشغال از آب( 

)مرحله ی 3  ته نشین شدن مواد اضافی(، )مرحله ی 4  گذراندن آب از صافی(، )مرحله ی 5  میکروب زدایی آب(، 
)مرحله ی 6  انتقال آب آشامیدنی به شهرها و روستاها(

 8 آشامیدن ـ شست  وشو ـ کشاورزی ـ تفریح و ورزش  های آبی ـ تولید برق ـ خاموش کردن آتش ـ کشتی رانی

 9 سوخت  های فسیلی که شامل )نفت، بنزین، گاز، گازوئیل و ...( هستند محیط زیست را بسیار آلوده می  کنند، در 

حالی   که انرژی  های طبیعی مثل نور خورشید، آب و باد آلوده  کننده ی محیط نیستند، پس استفاده از انرژی  های طبیعی 
به پاکیزه ماندن هوا کمک بسیاری می  کند؛ مانند انواع باتری  های خورشیدی ـ توربین  های آبی و بادی و ... .

 10 هر چه در اطراف ما وجود دارد و بر زندگی ما اثر می  گذارد محیط   زیست نام دارد.

کاشت درختان و ایجاد فضای سبز، به پاکیزه  شدن هوا کمک می  کند؛ زیرا گیاهان با عمل فتوسنتز   1 گزینه  ی »3« 

هوای آلوده را جذب و هوای پاکیزه به محیط اطراف خود انتقال می  دهند.
دود اتومبیل یک آلوده کننده ی غیرطبیعی است؛ زیرا توسط انسان به وجود آمده است.  2 گزینه  ی »3«  

زیرا استفاده از دوچرخه برای حمل و نقل، باعث پاکیزه ماندن هوا می شود.  3 گزینه ی »1« 

 4 گزینه ی »3«

 5 گزینه ی »2«

آب معدنی ها تصفیه شده و قابل آشامیدن هستند.  6 گزینه ی »1«  

 7 گزینه ی »3«



26

 8 گزینه ی »1«

هوا در داخل آب و خاک هم وجود دارد، کرم  های خاکی هوای مورد نیاز خود را از داخل خاک به   9 گزینه ی »2« 

دست می آورند.
 10 گزینه ی »1«

 11 گزینه ی »2«

 12 گزینه ی »3«

گیاهان با عمل فتوسنتز، به پاکیزه کردن هوای اطراف خود کمک می  کنند.  13 گزینه ی »2«  

 14 گزینه ی »1«

 15 گزینه ی »3«

زیر  در  هوا  جریان  دارد.  احتیاج  هوا  به  آسمان  در  حرکت کردن  و  پروازکردن  برای  هواپیما   16 گزینه ی »1«  

بال  های هواپیما به بلندشدن آن از روی زمین کمک می  کند و وجود هوا باعث می  شود هواپیما در آسمان پرواز کند.
با ریزش باران آلودگی  های هوا از بین می  رود؛ زیرا قطرات باران آلودگی  ها را جذب خود می  کنند   17 گزینه ی »2«  

و به سطح زمین می  آیند.
 18 گزینه ی »1«

 19 گزینه ی »1«

 20 گزینه ی »1«

 21 گزینه ی »3«

)بنزین، نفت، گاز، گازوئیل و ...( از انواع سوخت  ها و انرژی  های فسیلی هستند.  22 گزینه ی »3«  

 23 گزینه ی »3«

 24 گزینه ی »2«

 25 گزینه ی »2«

 26 گزینه ی »3«

قطع درختان باعث بیشترشدن آلودگی هوا می  شود نه آب  ها.  27 گزینه ی »3«  

 28 گزینه ی »2«

 29 گزینه ی »2«

 30 گزینه ی »1«


