
ب)مرز مشترك میان استان هاي سیستان و بلوچستان؛کرمان وخراسان (بیابان لوت-باتالق گاو 
است)خونی  

 ج)7 ماه بدون باران ویژگی زیست بوم (ساوان متراکم-نیمه بیابانی)است

 د)کاربري جزایر مصنوعی ساخته شده توسط دولت امارات (ارتباطی – تفریحی )است.

3درس  
           .عبارات داده شده را مشخص نماییددرست یا نادرست بودن )32

 زاویه ي تابش خورشید و میزان پراکندگی آن برروي زمین یکنواخت و مساوي است.   درست   -   نادرست

 نادرست – درست .      نواحی تحت تاثیر تصمیم گیري هاي سیاسی حکومت ها هستند)33

. در عبارات داده شده، دور کلمه مناسب خط بکش) 34  

 -ناهمواري ها، از معیارهاي ( انسانی – طبیعی) ناحیه بندي است. 

 -فشار هوا در یک مکان ( ثابت – متغیر ) است. 

 .است) یکنواخت  -  نامساوي( توزیع بارش در جهان -  

. گزینه ي درست را انتخاب نمایید)35  

            .ی استوایی و صحراي بزرگ آفریقاستیک ناحیه ي انتقالی بین جنگل هاي باران-

  توندرا                                            ساوان                                       تایگا                                   بیابان 

    .        ه آن ها را از یکدیگر جدا می کندمرز بین دو توده هواي مجاور ک-

 جبهه                      پرفشار                                        آنتی سیلکون                      سیلکون          



            .جمالت داده شده را اصالح نمایید)36

-نواحی هرچه از اقیانوس ها و دریاها دورتر باشند ، رطوبت آن ها بیش تر(کم تر) و خشکی هوایشان کم تر 
    ( بیش تر) است           

تشکیل  اي گرم استوایی در منطقه ي معتدلهبین هواي سرد قطبی و هو) قطبی (جبهه ي هواي مدیترانه اي-
 .می شود

  .حات مربوط به آن را بنویسیدباتوجه به عبارات داده شده نوع اصطال) 37

          هوا    :  کوتاهوضعیت گذرا و موقتی هوا کره در یک محل ، در مدت زمان -

 تابش خورشید: عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی هاي آب و هوایی در نواحی مختلف زمین -

. سه معیار اصلی در طبقه بندي آب و هوایی کوپن را بنویسید )38

  پوشش گیاهی –خاك  –دما 

  .دو ویژگی بیابان ها که در تعاریف متعدد بر آن ها تاکید می شود بنویسید) 39

 تبخیر زیاد –  گرماي شدید 

 .منابع عمده ي رطوبت هوا را بنویسید)  40
    اقیانوس ها – دریاها – دریاچه ها     

  . را بنویسید) بیابانی ( چهار مورد از ویژگی هاي نواحی خشک ) 41

 بارندگی اندك-  پوشش گیاهی کم – گرماي شدید 

 بارندگی نامنظم و رگباري 

            .جاهاي خالی را کامل نمایید) 42

 -جمعیت، اقوام، دین ، زبان، فرهنگ و تنوع فعالیت هاي اقتصادي از معیارهاي مربوط به عوامل  انسانی 

 -در نواحی خشک ( بیابانی )، فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه بارش می شود. 

 -به طور کلی ، بیابان ها بخش هایی از مناطق خشک هستند. 



 -نواحی استوایی کم ترین انرژي را دریافت می کند  .

 .عمدتاً در عرض هاي جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند سرد بیابان هاي-

. نقش دارند بنویسید) بیابان ها ( عواملی که در ایجاد مناطق خشک ) 43

 دوري از منابع رطوبت و کوهستان ها و جهت آن ها –پرفشار جنب حاره اي 

  .اصطالحات داده شده را تعریف نمایید) 44

 الف) زیست بوم: منطقه طبیعی که پوشش گیاهی و جانوري خاصی دارد           

 .یکسان باشدحجم وسیعی از هوا که از لحاظ ویژگی هاي رطوبت ودما تا صدها کیلومتر : توده هوا) ب

 ؟سرد چگونه به وجود می آیدمناطق گرم، معتدله و )45

 از تابش نور خورشید 

  باد چگونه به وجود می آید؟)46

 از جابجایی هو ا بین کانون هاي فشار بدینگونه که هوا از نواحی پرفشار به نواحی کم فشار جابجا می شود 

چرا در ناحیه استوایی یک کانون کم فشار ایجاد می شود؟ )47

 و گرماي همیشگی به دلیل تابش مستقیم خورشید

چرا سیاره ي زمین از سایر سیارات جداست؟ )48

  به دلیل فراهم شدن شرایط زیست براي موجودات زنده

  هرچه از کانون یک ناحیه دور شویم و به مرزهاي آن حرکت کنیم ؛ چه اتفاقی می افتد؟)49

 از ویژگی ها آن کاسته شده و کم کم از بین می رود 

  برخورد دو توده هوا چه چیزي را موجب می شود؟ )50

 تغییرات آب و هوایی و در صورت فراهم شدن شرایط باعث بارندگی می شود



 چگونه تشکیل می شود؟بارندگی هاي همرفتی )51

توده هواي گرم از روي منابع رطوبت به علت سبگی به طرف باال حرکت کرده و در ارتفاعات به علت سرد اشباع شده  
 و حجم آن افزایش یافته و در نتیجه رطوبت به صورت باران می بارد

.  با توجه به شکل داده شده به سئواالت پاسخ دهید) 52  

1100     990        1000                                     )کم فشار ( : نوع کانون فشار را مشخص نمایید
         )گرم ( هوا در کانون منطقه چه وضعیتی دارد؟  -

 4درس  
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