
زمین پویا:  پنجم درسپرسش ها و فعالیت های  پاسخ   

 

 1  

 

  ( الف

 

 ( ب

  

  ( ج

 

 ( د

 . ضىٌذ هی سهیي درٍى اس حاصل ًیزٍّاي اثز در سهیي ي ُ وز سٌگ وِ افتذ هی اتفّاق ٍلتی لزسُ سهیي(1

 . ضًَذ هی سهیي سغح در تغییزاتی تاػث ٍ رسٌذ هی آى سغح تِ سهیي داخل اس اي لزسُ اهَاج صَرت تِ سهیي ي ُ وز سٌگ ضىستي اس حاصل اًزصي (2

 ّاي لزسُ سهیي اس ٍ ضًَذ هی سهیي درٍى اًزصي ضذى آساد تاػث تلىِ آٍرًذ ًوی تار تِ خزاتی تٌْا ًِ ٍ ّستٌذ خفیف ّا لزسُ سهیي اس تسیاري . خیز (3

 . وٌٌذ هی جلَگیزي تشرگتز

 . است ضذُ ووتز ًاحیِ آى هماٍهت ٍ است تز ضؼیف لسوت آى چَى . است ضىستِ لثال وِ لسوتی ّواى در (4

 . ّستٌذ خاهَش سٌْذ ٍ سثالى . ّستٌذ فؼال ًیوِ تشهاى ٍ تفتاى ٍ الثزس(5

 وار تِ ساختواى ًٍواي سیواى ًَػیتْیِ ي ٍ ساسي جادُ در  .است ضذُ درست ضذُ هتزاون ّن رٍي وِ آتطفطاًی هَاد خاوستز اس  :فطاًی آتص تَف(6

تزاي تویش وزدى ٍساییذى پَست وف پا  : پا سٌگ  .رٍد هی وار تِ سزها ٍ گزها ، صذا تزاتز در ػایك ػٌَاى تِ ساختواًی هصالح در  :هؼذًی پَوِ .رٍد هی

 . رٍد هی وار تِ در صٌؼت چَب چَب ساییذى تزاي ٍ در حوام)تْذاضت(

 .آٍرًذ هی ٍجَد تِ را فطاًی آتص ّاي سٌگ ٍ وٌٌذ هی پیذا راُ آى سغح تِ سهیي داخل اس فطاًیآتط هَاد وِ افتذ هی اتّفاق سهاًی فطاى آتص(7

 .ضًَذ هی تمسین گاس ٍ هایغ جاهذ، ي دستِ سِ تِ ّا فطاى آتص ي دّاًِ اس ضذُ خارج هَاد(8

 .تاضٌذ خاهَش یا ٍ الفؼّ ًیوِ ال،فؼّ است هوىي تالیّفؼّ ًظز اس ّا فطاى آتص(9

 الفؼّ فطاى آتص است، ضذُ خارج ّا آى ي دّاًِ اس ( ٍگاس هایغ جاهذ، ) فطاًی آتص هَاد اخیز ّاي سال در یا حاضز حال در وِ ّایی فطاى آتص تِ(10

 ٍصاپي فیلیپیي وطَر ّاي فطاى آتص هثل .ضَد هی گفتِ

 6سَال  5سَال  4سَال  3سَال  2سَال  1سَال 
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 سیشدُ وزتيدي اوسیذ سٌْذ گاس سهیي لزسُ اًزصي درًٍی
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 ًذارًذ، تیالیّفؼّ گًَِ ّیچ وِ ّایی فطاى آتص تِ ٍ تشهاى ٍ تفتاى ٍ الثزس هثل ضَد هی خارج آى ي دّاًِ اس گاس فمظ ال،فؼّ ًیوِ ّاي فطاى آتص در (11

 . سٌْذ ٍ سثالى هثل ضًَذ هی گفتِ خاهَش فطاى آتص

 غیزُ ٍ اوسیذ دي وزتي آب، تخار (12

 رساًی اعالع اهذاد هخصَظ ایستگاّْاي اس را آى رفتي خَاب تِ ٍ آتطفطاى فَراى سهاى (2 وٌٌذ ضٌاسایی را پزخغز هٌاعك ساس ٍ ساخت اس لثل(1 -(13

 ٍ هٌشل ٍدر وٌٌذ تْیِ را اتفاق ّزگًَِ تزاي السم ٍسایل(4. ساسًذ آهادُ . . . ٍ سًَاهی ، یسوّ گاسّاي ٍ هذاب هَاد فَراى تا هماتلِ تزاي را خَد(3. وٌٌذ

 . آتطفطاى هٌاعك در دٍلت تَسظ هزالثت ّاي ایستگاُ ایجاد(5. تگذارًذ وار ّاي هحل

 هخزٍط آتطفطاى -جزیاى گذاسُ ّا-دّاًِ آتطفطاًی جاهذ هَاد (14

15) 
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 رػایت ًىات ایوٌی فؼالیّت ّاي اًساى دٍستاًِ

 گاس اصلی فلىِ تستي هصذٍهیي تِ ووه

 تاضین خًَسزد هسي افزاد ٍ وَدواى تِ ووه

 ضَین دٍر ًااهي هحل اس سٍد اها ػجلِ تذٍى اهذادگز ًیزٍّاي تِ ووه

 ساختواى آب جزیاى لغغ هزدم تِ آب ٍ غذا رساًذى

 ساختواى تزق جزیاى لغغ آًْا تِ رٍحیِ دادى جْت افزاد تا صحثت

 ضزرّاي آتطفطاى ّا فَایذ آتطفطاى ّا

 سوی گاسّاي اًتطار وَُ تطىیل

 گیاّاى رفتي تیي اس  گزم آب ّاي چطوِ تطىیل

 ّا اًساى رفتي تیي اس  دریاچِ تطىیل

 اسیذي ّاي تاراى ریشش گزدضگزي ي تَسؼِ

 . . . ٍ ّا پل ٍ ّا ساختواى خزاتی  هؼادى تطىیل

 سًَاهی ایجاد  حاصلخیش وطاٍرسي ّاي سهیي ایجاد

 خسارت ّاي اجتواػی خسارت ّاي ساختواًی خسارت ّاي تْذاضتی

 ػشیشاى دادى دست اس  هسىًَی هٌاسل تخزیة ّا آب آلَدگی

 ًگزاًی ٍ اضغزاب  ّا جادُ تخزیة َّا آلَدگی

 ًااهٌی ٍ دسدي  آٍار ریشش هحیظ در هَسي حطزات افشایص

 هزدم هْاجزت هٌاسل اًفجارگاس اثز در سَسي آتص دارٍ ووثَد

 تیىاري  گاس ٍ تزق ٍ آب لغغ ٍاگیز ّاي تیواري ضیَع

  يالتصاد خسارت هالی ٍ  سذ ضىستي پشضه ووثَد

 ّا خاًَادُ تؼضی ضذى سزپزست تی هذارس تخزیة ..............................................
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18) 

 

 ّا آسهایص

 هی سفت ًظز تِ سًین هی دست را هزؽ تخن پَست وِ ٍلتی . است وزُ سٌگ یا سهیي پَستِ ضثیِ هزؽ تخن رٍي پَست . است سهیي وزُ ضثیِ تمزیثا (1

 .است تز سفت گَضتِ تا ایسِهم در ّن پَستِ . آیذ

 تِ ًزم دّیذ فطار سفیذُ تِ اًگطتاى تا ضوا اگز . است سهیي ي گَضتِ ضثیِ تمزیثا . رسین هی آى سفیذُ لسوت تِ وٌین هی پَست را هزؽ تخن وِ سهاًی

 . است سهیي لسوت تزیي ًزم ّن گَضتِ . آیذ هی ًظز

 هی تمسین هزؽ تخن ٍپَست سفیذُ ، سردُ لسوت سِ تِ ًیش هزؽ تخن . ضَد هی تمسین ستِ پَ ٍ گَضتِ ، ّستِ لسوت سِ تِ ضیویایی ًظز اس سهیي(2

 .ضَد

 ضىٌذ هی ٍ دارد هی تز تزن ٍسظ اس چَب ٍ ضَد هی هتوزوش چَب ٍسظ تِ فطار ایي اس حاصل ًیزٍي ضَد هی آٍردُ فطار ّا چَب سز دٍ تِ وِ سهاًی(3

 هی جاتجایی اثز در یا ٍ سهیي داخلی فطارّاي اثز در سهیي ي وزُ سغح ّاي سٌگ وِ سهاًی . افتذ هی وزُ سٌگ یا ٍ پَستِ تزاي اتفاق ّویي تمزیثا .

 . ضَد هی لزسُ سهیي تاػث وِ وٌذ هی تَلیذ را سیادي اي لزسُ اهَاج ضىٌذ

 هاًٌذٍ ضَد هی خارج وزتي اوسیذ دي ، وٌذ هی وزدى وف تِ ضزٍع ٍ دّذ، هی ًطاى ضیویایی ٍاوٌص نوٌی هی هخلَط ّن تا را ّا آى دٍي ّز ٍلتی(4

 فَراى هی وٌذ. آتطفطاى

***************************** 

 پایاى

 خسارت جاًی ٍهالیهیشاى  تضذّ ٍلَعهحل  سال

 جاى خَد را اس دست دادًذ.ًفز 10000 ریطتز 2/7 سّزاتَئیي  1341

 .رٍستا تخزیة ضذ61ٍ جاى خَد را اس دست دادًذًفز 10500 ریطتز 4/7 تیاضدضت  1347

 جاى خَد را اس دست دادًذ.ًفز 4000 ریطتز 9/6 ي لیزهٌغمِ  1351

 .رٍستا تخزیة ضذ16ٍ جاى خَد را اس دست دادًذًفز 19600 ریطتز7/7 عثس 1357

 جاى خَد را اس دست دادًذ.ًفز 130 ریطتز1/7 لائي 1358

 .ٍتیص اس ًیوی اس ضْز تخزیة ضذجاى خَد را اس دست دادًذ ًفز1300 ریطتز4/7 سیزچ  1360

 ًفز جاى خَد را اس دست دادًذ.35000 ریطتز4/7 ٍهٌجیل)ضوال(رٍدتار  1369

 جاى خَد را اس دست دادًذ.ًفز 1500 ریطتز3/7 تیزجٌذ 1376

 ٍتیطتز ساختواى ّا ٍآثار تاریخی تخزیة ضذ.جاى خَد را اس دست دادًذ ًفز41000 ریطتز5/6 نتَ 1382

 ًفز 300 ریطتز 3/6  ٍرسلاى ، ّزیس ، اّز 1391


