
 

 

 دبیرستان شهدای نیروگاه قم         : نواحی آب وهواییدرس سومجزوه 

 (21)صست.آب وهوا ،.........آمدن دیاز عوامل مهم پد (1

  هیناح

 ؟یی را بنویسیدآب وهوا ینواح شیدایعامل پ(2

 متفاوت ییآب وهوا یها یژگیو

 ؟را بنویسید(میتفاوت هوا و آب وهوا)اقل (3

 ای یامروز هوا آفتاب مییگو یمثال، م یکوتاه است. برا یمحل در مدت زمان کیهواکره )اتمسفر( در  یگذراو موقت تیهوا وضع

 یاست. برا ینسبتاً طوالن یدر مدت زمان هیناح کی یهوا تیو وضع طشرای وهوا، آب اما …امروز هوا سرد است و ایاست  یابر

 مرطوب است. وگرم  یکشور یاندونز مییگو یمثال، م

 شود؟ یم نیینوع آب وهوا تعچگونه  (4

 نیانگیوم ی( جمع آورشتریب ایسال  ی)معموالً س یطوالن یسال ها طی را …مربوط به دما، بارش، رطوبت و یآمار یداده ها

 کنند. یآن را محاسبه م

 است.................. یایجغراف یاز شاخه ها یکی( یشناس می)اقل یآب وهواشناس (5

 یعیطب

 (22؟)صرا نام ببرید نیکره زم یاصل طیچهارمح(6

 کره ستیهواکره، سنگ کره، آب کره و ز

 .دیآ یبه وجود م.................. هیدرال ییآب وهوا راتییتغ نیتر شیب (7

 وردسپهر )تروپوسفر(

 بنویسید؟را  هواکره تیاهم (8

 گذارد. یم ریتأث زیآب کره و سنگ کره ن یهواکره بر رو ن،یاست. عالوه بر ا اتیکره قادر به ح ستیبه واسطه هواکره، ز

 چیست؟ نیزم مختلف یدر نواح ییآب وهوا یها یژگیبه وجود آمدن و یو عامل اصل نیزم یبرا یمنبع انرژ نیمهم تر (9

 تابش خورشید

 یی تاثیردارد؟عناصر آب وهواکدام  یرو دیتابش خورش (10

 دما، فشار و رطوبت و بارش

 (23)ص؟را توضیح دهید نیدرسطح زم دیخورش یانرژ ینامساو عیعلت توز (11

  .ستین کنواختی نیزم یآن بر رو یپراکندگ زانیو م دیتابش خورش هیزاو-

ت تابش به سم هیبه عمود بتابد و زاو کیعمود و نزد ،ییبه مناطق استوا دیشود که اشعه خورش یموجب م نیبودن محور زم لیما-

 .تر شود لیو ما لیقطب ما

 
 .شود یجذب م یاز مناطق قطب کمتر(-شتریب) اری، بس ییدر مناطق استوا یدیخورش یانرژمقدار (12

 کند؟ ینم افتیددریخورش یانرژ یدرمدت زمان مساو نیزم یچرا همه بخش ها(13



 

 

وسعت  ،یو انتقال یحرکت وضع یشود که ط یموجب م دیآن به دور خورش یمدار گردش انتقالبر  نیبودن محور زم لیما-

 متفاوت باشد. یو جنوب یشمال مکرهیمختلف و در ن یو طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواح کیمنطقه روشن و تار

 بنویسید؟ی را قطب یدرنواح دیخورش یانرژ افتیدر تیوضع(14

ح جذب شده از سط یروند وانرژ یکامل فرو م یکیدر زمستان به مدت چند ماه در تار یکنند. حت یم افتیرا در یانرژ نیکم تر 

 .اورندیبه دست ب یدهند، بدون آنکه دوباره انرژ یخود را از دست م

 چیست؟ نیزم دبرسطحیخورش یانرژ ینامساو افتیدر جهینت(15

 دیآ یم دیمناطق گرم، معتدل و سرد پد

 ؟یی را بنویسیداستوا یگرم بودن نواحعلت (16

 رهیمنبع بزرگ ذخ ییاستوا ینواح ب،یترت نیتابد. به ا یبه عمود م کیسال عمود و نزد یدرط ییدر منطقه استوا دیاشعه خورش

 هستند.ها  انوسیآب گرم در اق ییایدر یها انیسرچشمه جرگرما و 

 کدامند؟ عوامل موثربردما(17

 ،ییایعرض جغراف-

 ورد سپهر،( هیگراد کاهش دما در ال یدرجه سانت6متر1000هر   ی)به طور متوسط به ازا نیارتفاع از سطح زم -

  اها،یها و در انوسیبه اق یکیو نزد یدور -

 آب گرم و آب سرد،  ییایدر یها انیعبور جر-

 ها  یناهموار بیجهت و ش-

 (24)صآورد؟ یزفشارمیچراهوابرهمه چ(18

 .کند یفشار وارد م زیبر همه چ ن،یوزن است و بنابرا یهوا دارازیرا

 .شود یم یریاندازه گ.................. لهیفشار هوا به وس(19

 فشارسنج

 .است................... فشارهوا یریواحد اندازه گ (20

 «هکتوپاسکال»

 ؟ شود ایجادمی فشار کم مرکز یک گرم منطقه روی برچگونه  (21

 هوا فشار و وزن از نتیجه در می گیرند، فاصله هم از و کنند می حرکت تر سریع ها مولکول می شود، گرم منطقه یک هوای وقتی

  .کند می صعود سوی باال به و می شود سبک گرم هوای .می شود کاسته حجم درواحد

 .شود می کم ناحیه مرکز سمت به هوا فشار فشار، کم در (22

 ؟آید می پدید فشار پر مرکز یک سرد منطقه روی بر چگونه  (23

 سنگین سرد هوای .می شود بیشتر حجم واحد در تعدادشان شوندو می تر نزدیک به هم آن ل های مولکو می شود، سرد هوا وقتی

  آید. می فرود زمین سطح یا پایین سمت به و است

 یابد. می افزایش ناحیه مرکز سمت هوابه فشار پرفشار، در (24

 

 

 ؟را بنویسید باد ایجادنحوه (25

باد به وجود  ب،یترت نیو به ا ابدی یم انیدارد جر یکه فشار کم تر ییوجود دارد به سمت جا یشتریکه فشار ب ییاز جا شهیهوا هم

 شود. یآن م نیرود و جانش یآن م ریبه ز نینسبتاً سرد وسنگ یرود و هوا یگرم و سبک باال م یهوا گر،یبه عبارت د .دیآ یم



 

 

 
 (25بامثال)صست؟یتوده هواچ( 26

 داشته باشد یکسانی یها یژگیو لومتریتا صدها ک یاز هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افق یعیبه حجم وس

 .خشک و سرد هوای تودۀ مرطوب، و گرم هوای تودۀ مثال، برای

 ست؟یجبهه چ( 27

 کنند. یمجاورند و آنها را از هم جدا م یدو توده هوا نیمرز ب

 

 به وجود می آید؟ منطقه گذار ( چگونه28

 رندیقرار بگ گریکدیمتفاوت در مجاورت  یدو توده هوا هیناح کیدر  یوقت

 .دیآ یم دیآنها پد یدر مرزها افشاریاز نظر دما  رییتغ ایمنطقه گذار  کیو به هم برخورد کنند، 

 چیست؟ گریکدیهوابا یبرخورد توده ها جهینت(29

 یهوا و در صورت دارا بودن رطوبت، موجب بارندگ یداریناپا

 تشکیل می شود؟ی جبهه قطب( کجا 30

 در منطقه معتدله  یمدار یسرد قطب و  توده هوا یتوده هوا  نیب

 .دارد مهمی نقش ما کشور هوایی و آب تغییرات در قطبی جبهه(31

 (26)صمی شود؟ ایجادکم فشاریک کانون چرا درنواحی استوایی (32

 یشگیهم یتابش و گرما میمستق هیزاو لیدلبه 

 چرا درنواحی قطبی مراکزپرفشارتشکیل می شود؟(33

 فوق العاده هوا یسرد لیبه دل

 .شود می منحرف شرق و غرب سمت به ها نیمکره در کوریولیس نیروی و زمین وضعی حرکت اثر بر بادها وزش جهت

 بنویسید؟را فشار، های کمربند بین هوا های توده جایی جابهنتیجه (34

  هوایی و آب تغییرات و زمین کره سطح در مختلف بادهای وزش

 
 (27)صکدامند؟نواحی پرباران کره زمین را (35

 یموسم یایو آس ییاستوا ینواح

 کدامند؟نواحی کم باران کره زمین را (36

 ها ابانیقاره ها و ب یداخل ینواح یبرخ



 

 

 ؟را بنویسید هیناح کیوقوع بارش در  یدو عامل اصل(37

 وجود هوای مرطوب-

اشند دورتر ب اهایها ودر انوسیهرچه از اق ،ینواح ن،یها منبع عمده رطوبت هوا هستند. بنابرا اچهیو در اهایها و در انوسیاق 

 است. شتریشان ب یهوا یرطوبت آنها کم تر و خشک

 عامل صعود-

 ابر، ببارد. لیباال برود و سرد شود تا به نقطه اشباع برسد و پس از تشک ینیتا ارتفاع مع دیمرطوب با یتوده هوا

 ؟را نام ببرید انواع بارش(38

 یهمرفت یبارندگ-

 (یکلونی)س یجبهه ها یبارندگ-

 (ی)ناهموار یکوهستان یبارندگ-

 نحوه ایجاد باران درعامل همرفتی را توضیح دهید.(39

ورت ص یشود و بارندگ یم لیو ابر تشک دیآ یم نییآن پا یشود؛ همراه با باال رفتن، دما یمجاور خود گرم تر م یتوده هوا ازهوا

 نوع اند. نیاز ا شتریب یبهار یبارش ها. ردیگ یم

 
 به وجود می آید؟  بارندگی جبهه ای یا سیکلونی( درکجا 40

 کنند. یم گربرخوردیکدیهوا با  یکه توده ها ییجا د؛یآ یمحل جبهه ها به وجود م شتردریب

 
 را توضیح دهید. (ی)ناهموار یکوهستان عامل بوسیله ی بارندگ نحوه ایجاد(41

حرکت  یمرطوب به طور افق یشوند که توده هوا یکه دارند، مانع آن م یمرتفع و کوهستان ها با توجه به شکل و جهت ینواح

واند ت ینم گریو د ابدی یآن کاهش م یرودو هنگام صعود، دما یتوده هوا در امتداد دامنه کوه به طرف قله باال م جه،ینت در.کند

 شود. یموجب بارش م ن،یرطوبت را در خود نگه دارد و بنابرا

 
 کوپن (28)صیی چیست؟آب وهوا یطبقه بند نیمعروف تر(42

 ؟را نام ببرید کوپن یدرطبقه بند یاصل اریسه مع(43

 یاهیبارش، دما و پوشش گ



 

 

 ؟وهوا برطبق تقسیم بندی کوپن را بنویسیدپنج گروه اصلی آب (44

 

 
 (32)ص؟را بنویسیدها ابانیبو مناطق خشک یها یژگیو(45

 چیکه ممکن است چند سال ه یاست؛ به طورمناطق نامنظم  نیدر ا یبارندگدارند. به عالوه، کمبود بارش هستند که  یمناطق

  مواجه شود.کوتاه مدت  یرگبارهابا  یمنطقه به طور ناگهان ایو  ردیصورت نگ یبارش

 

 
 (33)ص؟را بنویسید ابانیبعمده  یژگیدو و(46

 ادیز ریکمبود بارش و تبخ

 د؟یسیرا بنو ابانیب(چهارویژگی 47

 .است ضعیف گیاهی پوشش و تبخیرشدید میزان .باشند نداشته بارندگی چندسال است ممکن و متر میلی 50 از کمتر ساالنه بارندگی

 ؟شوند می تقسیم گروه چند به دما نظر از ن ها بیابا (48

 سرد - گرم



 

 

 درکدام مناطق قراردارند؟ گرم یها ابانیب(49

 یمجاور مدار رأس السرطان و رأس الجد ینواح 

 ؟رانام ببرید جهان ینواح نیگرم تر(50

 هیزیالعز یگرادبرا یدرجه سانت58  یدما1992و در سال   ایفرنیمرگ در کالدره درجه برای7/56دمای میالدی 1913 سال در

ماهواره ها 2009نقاط جهان ثبت شده است. در سال   نیبه عنوان گرم تر قایبزرگ افر یدر صحرا یبیواقع در کشور ل

 ثبت کردند. نینقطه زم نیبه عنوان داغ تر رانیدر الوت  ابانیب یگراد را برا یدرجه سانت70یدما

 درکدام مناطق قراردارند؟ سرد یها ابانیب(51

 ادیدر ارتفاعات ز ایباال  ییایعرض جغرافدر 

 (34)ص؟را بنویسید ها ابانیب جادیعلل ا(52

 الف( استقرار مراکز پرفشار 

 از منابع رطوبت  یب( دور

 چیست؟ پرفشار یدر نواحعلل کمی بارش (53

 می شودمانع صعود هوا ،هوا  ینیفرونش

 جدی چیست؟ال ردراطراف مدارراس السرطان وراسعلل تشکیل منطقه پرفشا(54

 آورند. یو منطقه پرفشار را به وجود م نندینش یفرو م یرأس السرطان و رأس الجد یمدارها یهوا در حوال یتوده ها

 در سه قاره گسترده شده است. ....................... مدارهای در اطراف نیکره زم یابانیکمربند ب(55

 راس الجدی-راس السرطان

 چیست؟قایدر افر بیو نام یجنوب یکایامردرعلل تشکیل بیابان هایی مانند آتاکاما (54

 و تشدید آن توسط جریان های آب سرد ساحلی هواوجود مرکز پرفشار و صعود نکردن 

 ؟علل ایجاد بیابان هایی مانند تکله ماکان و گبی را بنویسید(56

 به مرطوب هوای توده رسیدن از که ها کوه پشت در گرفتن قرار و ها ناهمواری جهت و شکل یا و رطوبتی منابع و دریاها از دوری

 .کند می جلوگیری آنها

  :صحرای بزرگ افریقا ،آتاکاما و نامیب را مشخص کنید.، تکله ماکان درنقشه جهان نما بیابان های گبی ، (57

 
 


