
 

 11درس متن سواالت

 . کنید راتعریف بوم زیست- 1

 تنوع ، است شده درکشور ها زیستگاه تنوع یا گوناگونی موجب که عواملی ترین ازمهم یکی 2-

 .ماست درکشور................................... 

 ؟ برد پی منطقه یک وهواي آب به توان می چگونه 3-

 ؟ شوند می ومحاسبه ثبت اصريعن چه هواشناسی هاي درایستگاه 4-

 است............................  و.............................  ، وهوا آب عناصر ترین مهم 5-

 .آید می شمار به وهوا عناصرآب ترین ازمهم زیر موارد از یک کدام 6-

 وارتفاع ازدریا دوري( د             اودم ارتفاع( ج                 وبارش دما( ب             وبارش ارتفاع( الف

 . دهیم می نشان................................  صورت به را وبارش دما میزان 7-

 . دهند می نشان قرمز رنگ وبه................................  نمودار با را ناحیه یک یک هواي دماي میزان - 8

 . دهند می نشان آبی رانگ وبه...................................  رنمودا با را ناحیه یک بارش میزان - 9

 ببرید نام ها آن ؟، نمود تقسیم توان می وهوایی آب ناحیه چند به را ایران کلی طور به ، شناسان اقلیم نظر از - 10

 ؟ است شده واقع درکجا خزري مرطوب ي ناحیه - 11

 ؟ کنید انبی را خزري مرطوب ناحیه هاي ویژگی - 12

 غ                ص              .  یابد می کاهش غرب به ازشرق بارندگی میزان ، خزري ي درناحیه - 13
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 ؟ است ناحیه کدام ایران وهوایی آب ناحیه ترین مرطوب 14-

 ؟ دارد هایی ویژگی چه کوهستانی خشک ونیمه معتدل ناحیه 15-

 ؟ کنند استفاده دیم ازکشت توانند می کوهستانی خشک نیمه ي درناحیه کشاورزان چرا 16-

 غ              ص   . دارد سرد هاي تابستان سال ماه9 در ، باران ریزش علیرغم کوهستانی خشک نیمه ي ناحیه 17-

 ؟ است چگونه گیاهی پوشش و بارش ازنظر ایران داخلی وخشک گرم ناحیه 18-

 . بریدب نام را ایران داخلی خشک ناحیه گیاهان 19-

 غ            ص              .  است وخشک گرم هاي تابستان داراي ایران مرکزي نواحی 20-

 ؟ چیست ایران داخلی نواحی خشکی اصلی علت 21-

 ؟ قراردارند ایران از قسمت درکدام ایران جنوبی سواحل وشرجی گرم ناحیه 22-

 غ              ص         . دارد مالیم هاي وزمستان گرم بسیار هاي تابستان ، ایران جنوبی مناطق طورکلی به 23-

 . رابنویسید جنوب سواحل وشرجی گرم ناحیه هاي ویژگی از مورد سه 24-

 چرا ؟ است خشک نواحی جزء ایران جنوب ساحلی ناحیه آیا 25-

 ؟ است شرجی حالت به ایران جنوبی ساحلی ناحیه هواي چرا 26-

 چرا ؟ است پذیر امکان دیم زراعت ، جنوب سواحل وشرجی وگرم داخلی خشک وهوایی آب درنواحی آیا 27-

 . کنید دیگرمتصل یک به خطی وبا کرده هاراپیدا گزینه بین ي رابطه - 28

 داخلی خشک ي ناحیه                               مالیم هاي وزمستان بسیارگرم هاي تابستان



 جنوب سواحل وشرجی گرم ي ناحیه                                وروز شب دماي زیاد اختالف

 کوهستانی خشک نیمه ي ناحیه                               معتدل هاي وزمستان ها تابستان

 خزري مرطوب ي ناحیه معتدل                            هاي وتابستان سرد هاي زمستان
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