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ذوب شدن يخ هاي قطبي ، باال آمدن آب دريا ، به زير آب رفتن نواحي   ؟گرم شدن كره ي زمين چه پيامدهاي ناخوشايندي دارد  -25

 .و مواردي از اين قبيل ساحلي و جزيره ها يا وقوع خشكسالي در نواحي گرم و خشك 

 –در ارتفاعات باال ، تراكم هوا تغيير مي كند  زياد ممكن است با مشكالت تنفسي روبه رو شوند؟چرا كوهنوردان در ارتفاعات  -26
در قله كوه اورست ، بيش از . هواي رقيق به همان اندازه هواي بسيار فشرده و متراكم سطح دريا غني از اكسيژن نمي باشد. هوا رقيق مي شود

 .سوم فشار اتمسفري سطح درياست متر باالي سطح دريا ، فشار اتمسفري يك 8840
به علت تغيير  شود؟ استفاده از ماسك اكسيژن به مسافران آموزش داده مي ي چرا در هواپيما، قبل از شروع پرواز، نحوه  -27

 . فشار هوا در ارتفاعات باال

 :نكات مهم 

 .پوسته ي زمين در كف اقيانوس ها و درياها امتداد دارد  الف-

 .و درياها همانند خشكي ها ناهمواري هاي فراوان دارد  كف اقيانوس ها ب-
 .فشار هوا در يك مكان متغير است و زياد يا كم مي شود  ج-

  )آرام( 0 است.......................... پهناورترين اقيانوس كره ي زمين  اقيانوس   *-

 ) اقيانوس ها (     .هستند ................................ يكي از منابع مهم تأمين غذا براي انسان   *-
 ) فشار سنج (   .اندازه گيري مي كنند ................................ فشار هوا را با دستگاه هاي  *-

)  كم (        .مي شود ............................. هرچه از سطح زمين باالتر برويم فشار هوا  *-

) 6(      .درجه سانتي گراد كاهش مي يابد ................. متر ارتفاع ، دما 1000به ازاي هر   *-

 )تروپوسفر(    .نام دارد ................................... پايين ترين اليه ، كه نزديك به سطح زمين است  *-

 ) مايل تر(    .                           مي شود ...................... هر چه از استوا به طرف قطب ها پيش مي رويم تابش خورشيد  *-

 )كاهش( .           مي يابد ...................... هر چه از مدار استوا به سمت عرض هاي جغرافيايي باالتر حركت كنيم دماي هوا  *-

رافيايي است كه در آن ، انواع خاصي از گياهان و جانوران زندگي مي كنند و زيست بوم  يك ناحيه ي جغ؟    چيست) بيوم(زيست بوم  -1
 .ناحيه ي مشخصي را به وجود مي آورد 

آب و هوا ، ؟  )تنوع زيست بوم ها به چه عواملي بستگي دارد؟(وجود هر زيست بوم در يك ناحيه به چه عواملي بستگي دارد؟ -2
 .جنس خاك شكل ناهمواري ها ، ميزان ارتفاع زمين و 

تابستان هاي كوتاه و  -2درجه زير صفر  34زمستان هاي طوالني و سرماي شديد  -1 ؟  ناحيه ي توندرا چه ويژگي هايي دارد  -3
بزرگ  -5در توندرا فقط گياهاني چون خزه و گلسنگ مي رويد   -4زمين هاي توندرا پوشيده از يخ و برف    -3درجه    12ميانگين دما حداكثر 

 .ترين جانور توندرا خرس قطبي است جثه 

ميلي  500تا  250بارندگي بين  -2ماه ازسال ميانگين دما كمتر از صفر درجه است  شش -1  ؟ ناحيه ي تايگا چه ويژگي هايي دارد  -4
ن اين ناحيه مانند درختا -4ناحيه ي تايگا به  داشتن جنگل هاي مخروطيان و سوزني برگ معروف است  -3متر و زمين هميشه مرطوب است  

 .تقريباً تمام جنگل هاي كشور كانادا از نوع تايگاست  -5كاج و سرو هميشه سبزند و برگ ريزان ندارند 

 . اين زيست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است ؟  جنگل هاي باراني استوايي در كجا گسترده شده است -5
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درصد و ميزان بارندگي  80هوا هميشه گرم ، رطوبت حدود در اين منطقه  -1 ؟  ه ويژگي هايي داردزيست بوم جنگل هاي استوايي چ -6
در زير درختان بلندتر ، درختان كوتاه تر و علف ها ، كه رشد . جنگل هاي باراني استوايي چند طبقه اند  -2 ميلي متر است  2500ساليانه 

 .سريعي دارند وجود دارند  

قهوه ي  –نارگيل  –) مانگرو(درختان شاه پسند   ؟گياهان ناحيه ي جنگل هاي باراني استوايي چند مورد نام ببريداز نمونه  -7
 .بامبو  –هوِآ  –سوداني 

. ساوان منطقه ي علفزارها با درختان تك و منفرد است كه در مجاورت جنگل هاي استوايي واقع شده است  ؟ساوان چگونه ناحيه اي است -8
 .ن وسعت ساوان در قاره ي آفريقاست بيشتري

در آن دو فصل خشك و مرطوب وجود دارد  -2آب و هواي آن در تمام طول سال گرم است   -1 ؟  ناحيه ي ساوان چه ويژگي هايي دارد -9
در ساوان علفخواران تنومند چون گورخر ، فيل ، زرافه  و گرگدن فراوان اند و گوشت خواران درنده  -4نظر تنوع جانوري بسيار غني است  از -3

 .چون شير از اين گياه خواران تغذيه مي كنند 

 .ميلي متر باشد ، بيابان گفته مي شود  50از به سرزمين هاي خشكي كه ميزان بارندگي ساليانه ي آنها كمتر   ؟بيابان به كجا گفته مي شود -10

در مجاورت مدار رأس السرطان و رأس الجدي واقع ؟  بخش عمده اي از بيابان هاي گرم و خشك جهان در كجا واقع شده اند -11
. شده اند ، مانند صحرا در آفريقا ، ربع الخالي در عربستان و لوت در ايران 

در اين گونه بيابان ها بارش ناچيز و حتي در حد صفر است  مانند بيابان ُگبي كه  ؟  اند؟ مثال بزنيد بيابان هاي سرد جهان چگونه -12
 .اطراف آن را كوه فرا گرفته است 

بيابان ها از نظر پوشش گياهي فقيرند و فقط درختان يا بوته هاي خاردار ، كه در ؟ بيابان ها از نظر پوشش گياهي چگونه هستند -13
 . مقابل خشكي هوا و تبخير مقاوم اند يا آب را در خود ذخيره مي كنند مي توانند در آنجا زندگي كنند 

 ) )اكوسيستم(بوم سازگان  (                                                        .تشكيل شده است ............................................. هر زيست بوم از چند  *-

 ) آب و هوا(  .                   دارد ..................................... در ميان  عوامل تنوع زيست بوم ها مهم ترين و بيشترين تأثيررا    *-

 ) بارش  دما-(     .بر نوع و ميزان پوشش گياهي اثر مي گذارند......................... و ......................  از ميان عناصر آب و هوايي دو عنصر  *-

 )منجمد شمالي –قطب شمال (   .          است ............................ و حاشيه ي اقيانوس ....................... توندرا ناحيه اي در نزديكي  *-

 )تايگا ( .                  نام دارد .............................. از گسترده ترين زيست بوم ها كه در جنوب توندرا گسترش يافته است  *- 

 )جنگل هاي بارني استوايي(  .                            بيشترين تنوع زيستي جهان را دارد ......................................... زيست بوم   *- 

 )بائو باب (    .                                               از گونه هاي گياهي مشهور ساوان هستند ................................. درختان  *-

 )آرام  –هند ( .              به مشرق و جنوب شرقي آسيا مي وزند ................... و ..................بادهاي موسمي از سمت اقيانوس  *-

قرار مي گيرد كه زيستگاه طبيعي گياهان و جانوران  زماني در معرض خطر؟    تنوع زيستي چه زماني در معرض خطر قرار مي گيرد -1
 .با تخريب پوشش گياهي در يك منطقه غذا كم مي شود و شرايط محيطي نامناسب گونه هاي جانوري را نيز از بين مي برد  .تخريب شود 

اك و هواي زيستگاه ها جانوري وآلودگي آب و خ نابودي گونه هاي مهم ترين عواملي كه باعث از بين رفتن پوشش گياهي،  -2
فعاليت هاي صنعتي و توليد  -2ايجاد و گسترش شهرها و روستاها ، ساختن پل ، جاده ، ساختمان ها وسدها  -1 ؟ مي شوند را بنويسيد 
 .شكار و تجارت اعضاي بدن حيوانات  -4مصرف گرايي و توليد انبوه زباله – 3انبوه كاالها در كارخانه  

درصد اكسيژن سياره  50برخي از دانشمندان معتقدند كه اين جنگل ها حدود ؟ هاي باراني استوايي چيست اهميت و ارزش جنگل -3
دي اكسيد كربن گازي . درصد رطوبت جو را توليد مي كنند و به همين دليل بر آب و هواي كل سياره ي زمين اثر مي گذارند  50ي زمين و 

اين جنگل ها ي انبوه قابليت جذب دي اكسيد كربن و . از سوخت هاي فسيلي وارد جو مي شود است كه در اثر فعاليت هاي انسان و استفاده 
 .تبديل آن به اكسيژن را دارند 
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