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د. آيا شمامين، آب وجود دار زِى جاها، آب پيدا مى�شود. در دريا، درياچه، رود و زيردر بسيار
ا مى�شناسيد كه در آن�ها آب وجود داشته باشد؟ى رجاهاى ديگر
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ا تفسير كنيد.مين نشان مى�دهد؛ آن را بر روى ز آب ر���ىهختصوير زير، چر
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ى از آن بهد. اگر مقدار اين بخار زياد شود، مقـدارى بخار آب وجود داردر هوا هميشه مقدار
ت ابر به�وجود مى�آيد.ات ريز آب تبديل مى شوند، در اين صورذر

هوا رد بآ
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�آيد.رهاى مختلفى د� سد، ممكن است به شكلمين مى�رگى به روى زندآبى كه از بار
 خشكى�هار دبآ
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ف خانگى يااى مصرم بردم آب الزد و مردر بيشتر قسمت�هاى كشور ما، رود و درياچه وجود نـدار
ند.ا از چاه و چشمه به دست مى�آورى رهاى كشاورزكار

مين زِ زيررآب د
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ى ماسه و يك قوطى حلبىف شيشه�اى يا پالستيكى، مقدارك ظري
ه كنيد.ّتهي

اخ كنيد.ا در بدنه�ى آن، با ميخ��سورا ببريد و چند جا ر �قوطى�حلبى�رِر و تهس
ا ماسه بگذاريد.اف آن رف شيشه�اى بگذاريد و اطرا داخل ظروطى رق

 اين قوطى مانند چاه عمل مى�كند.
ى آب در ماسه�ها بريزيد.قدارم

ا ؟�آيد؟ چرىآيا در قوطى، آب ظاهر مى�شود؟ آيا آب در قوطى باال م
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اخا با ميخ سوره كنيد. ته قوطى رّى ريگ، شن و ماسه تهيف و مقدارگ، يك ظرك قوطى بزري
كنيد.

ا خوب بشوييد.يگ، شن و ماسه رر
ا در قوطى بريزيد.اسه، شن و ريگ رم
ى آب گل�آلود بريزيد.ف نگه�داريد و در آن، مقدارا باالى ظرا روى ميز بگذاريد؛ قوطى رف ررظ
آلود؟�ف جمع مى�شود، صاف است يا گلبى كه در ظرآ
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ها،كنيد، از كجا مى�آيد؟ در بيشتر شهر�ف مىده�ايد آبى كه مصر آيا تا به حال فكر كرآب آشاميدنى: 
گهاى بزرا در پشت سدها يا استخرآب آشاميدنى از رودها يا چاه�ها به�دست مى�آيد. آب رودها ر

ند.ا به تصفيه�خانه مى�برجمع مى�كنند؛ بعد آن ر

ند و جداا مى�گيرايد آن ر زّا از صافى عبور مى�دهند و گل و الى و مواددر تصفيه�خانه، آب ر
ا در ميكروب�كـش رّصى از مـوادّ ميكروب�ها هم، مقـدار مـشـخِدناى از بين برمى�كننـد. بـر
ستند.ها و روستاها مى�فرا با لوله� به شهره و سالم رند. سپس، اين آب پاكيزآب مى�ريز
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