
 

 

 

 

 .درست و نادرست را مشخص کنید   -1

 دریافت  تشعشات  خورشید توسط زمین موجب گرم  شدن  هوای اتمسفر شده و به همین دلیل  هوا به سمت باال حرکت می کند (الف 

 چگالی هوا با افزایش  دما افزایش می یابد (ب

 .استفاده  از انرژی باد  آلودگی  زیست محیطی  ایجاد  نمی کند (ج

  زمین گرمایی سیال حد وسط است یکی از ویژگیهای  مناسب  برای انرژی (د

 .جاهای خالی را پر کنید  -2 

  است  ------------قیمت  انرژی حال از باد در بلند مدت  نسبت به سایر  انرژیها 

  پدید می آید  ---------تا  ------------ماکما  در دمایی بین 

  است  -----------است  که تقریبا از سطح خورشید  ------------تا-----------هسته خارجی  زمین دمایی حدود 

  است  -----------انرژی موجود  در الیه های زمین  منبع 

  است ---------------و---------------و-----------------انرژی  زمین گرمایی منبعی 

 است ----------و حداکثر-----------ی حداقلعمق  چاه های  زمین گرمای 

  در کشور ایسلند  در حال احداث می باشد  -----------چاه ها ی  به عمق 

 گزینه مناسب  را انتخاب کن  -3

  است  -----------لغت  زمین گرمایی  ترجمه کلمه 

 زیست گاه (د          بایومیس ( ج              ماگما  (ژئو ترمال             ب(الف

  است  -----------منبع گرما در عمق پوسته زمین 

 ماگما ( د        گاز مرداب (ج        بایومیس (ب            چشمه های آب  گرم (الف

 پاسخ کوتاه  دهید  -4

 آب گرم می شود هوای   در زمان تابش نور خورشید  هوای روی سرزمین ها خشک سریع تر  از هوای  روی دریا  و(الف 

 گرم روی خشکی  باال رفته   و هوای خنک تر سنگین تر  روی آب  جای آن را می  گیرد  به این فرآیند چه  می گویند ؟
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 راه شناسایی  مناطق  پتانسیل  استحصال  انرژی زمین گرمایی چیست ؟(ب

 

 .گرمایی می باشد هر کدام از تعریف های زیر  مربوط به چه نوع  ویژگی زمین  -5

 "مواد مذاب  یا سنگ های داغ  باید به گونه ای  نزدیک  سطح زمین باشد که موجب  گرم شدن آبهای  نفوذی نفوذی می باشد  "-الف

 "الیه های  زمین خلل و فرج های زیادی دارد که موجب  می شود  آب های سطحی  و نزوالت جوی خوبی  در زمین نفوذ کند "-ب

 .مربوط  به چه نوع روش بهره برداری  انرژی زمین گرمایی است   تعریف زیر-6

 "بهره برداری  بدون واسطه از انرژی حرراتی  سیال زمین گرمایی است  "

 .پاسخ دهید  -7

 علت افت فشار  در ناحیه استوا چیست ؟( 4

 باد چگونه  به وجود می آید ؟( 1

 کاربرد انرژی باد چیست ؟(3

 ه چه معنا است  ؟استحصال انرژی  ب( 1

 ؟گاه های  زمین گرمایی چیست  محدودیت های  نیرو(5

 ؟ تقیم انرژی زمین گرمایی را نام ببرید کاربرد مس(6

 

 

 




