
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/08/07

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

برای پی بردن به کدام پدیده در یک ناحیه، داده های آماری مربوط به دما، بارش ، رطوبت و ... را طی سال های طوالنی جمع آوری و

میانگین آن را محاسبه می کنند و کدام گاز موجود در اتمسفر 21% از حجم هوا را شامل می گردد؟

1

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

برای پی بردن به نوع آب و هوای یک ناحیه، داده های آماری مربوط به دما، بارش، رطوبت و . . . را طی سال های طوالنی (معموًال سی سال

یا بیشتر) جمع آوری و میانگین آن را محاسبه می کنند و گاز نیتروژن 78 درصد و اکسیژن 21 درصد از حجم اتسمفر را تشکیل می دهند.

نوع آب و هوا  _ نیتروژن2)نوع هوا - نیتروژن1)

نوع آب و هوا _ اکسیژن4)نوع هوا _ اکسیژن 3)

اگر پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه، 20 واحد باشد و 8 مترمربع از سطح را در بر بگیرد، این میزان در ناحیۀاستوایی چند مترمربع را

می تواند در بر بگیرد؟
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گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه به دلیل مایل تابیدن، مساحتی نصف ناحیه استوایی را در بر می گیرند بنابراین:

8 ÷ 2 = 4

(116(24(332(440

مایل بودن محور زمین بر مدار گردش ....... موجب می شود طول روز و شب در نواحی مختلف متفاوت باشد و ...... منبع بزرگ ذخیره

گرما و سرچشمه جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند.
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گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت منطقه روشن و

تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواحی مختلف در نیمکره شمالی و جنوبی متفاوت باشد و نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیره

گرما و سرچشمه جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند.

انتقالی آن به دور خوشید - خورشید2)وضعی آن به دور خودش - خورشید1)

انتقالی آن به دور خورشید - نواحی استوایی4)وضعی آن به دور خودش - نواحی استوایی  3)



چه عاملی موجب ناپایداری هوا می شود و کدام جهبه هوایی در تغ�رات آب و هوایی کشور ما نقش مهمی دارد؟ 4

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

برخورد توده های هوا با یکدیگر، موجب ناپایداری هوا و در صورت دارابودن رطوبت، موجب بارندگی می شود. یکی از مهم ترین جبهه های

هوا، جبهه قطبی است که در تغ�رات آب و هوایی کشور ما نقش مهمی دارد.

شکل گیری توده های هوا _ جبهه استوایی1)

برخورد توده های هوا با یکدیگر _ جبهه استوایی2)

شکل گیری توده های هوا _ جبهه قطبی3)

برخورد توده های هوا با یکدیگر _ جبهه قطبی4)

جهت ورزش بادها بر اثر حرکت ........ زمین و نیروی کوریولیس در نیمکره ها به سمت ....... منحرف می شود. 5

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

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

وضعی _ غرب و شرق2)انتقالی _ شمال و جنوب1)

وضعی _ شمال و جنوب4)انتقالی _ غرب و شرق3)

کدام گزینه به درستی صحیح و غلط بودن عبارت های زیر را به ترتیب بیان می کند؟

الف- در حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه، هر روز عصر باران های تند و رعد وبرق مشاهده می شود.

ب _ بارندگی سیکلونی بیشتر در محل جبهه ها به وجود می آید.

پ _ بارش های بهاری بیشتر از نوع بارندگی همرفتی است.

ت - توده هوای مرطوب باید تا باالترین ارتفاع صعود کند تا به نقطه اشباع برسد.
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گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

_ در مناطق استوایی، هر روز عصر باران های تند و رعد و برق مشاهده می شود.

_ توده هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی باال برود و سرد شود تا به نقطه اشباع برسد.

ص _ غ _ ص _ غ2)غ _ ص _ ص _ غ1)

غ _ ص _ غ _ ص4)ص _ غ _ غ _ ص3)



طبقه بندی کوپن بر اساس چه معیارهایی انجام شده است؟ 7

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

طبقه بندی کوپن بر مبنای سه معیار بارش، دما و پوشش گیاهی انجام شده است.

بارش، دما و پوشش گیاهی2)بارش، دما و رطوبت1)

بارش، دما و فشار4)بارش، دما و باد3)

کدام اقلیم ها، در طبقه بندی کوپن از نظر بارش شبیه یکدیگر هستند؟ 8

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

اقلیم های خشک (B) و بسیار سرد (E) با کمبود بارش مواجه هستند.

(1D و C(2E و C(3 D و B(4E و B

بخش عمده کشور ما براساس تقسیم بندی آب و هوایی کوپن در کدام گروه قرار می گیرد؟ 9

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در تقسیم بندی کوپن یکی از انواع نواحی آب و هوایی، اقلیم گروه B یا نواحی خشک است و بخش عمده ای از کشور ما را مناطق خشک و

بیابانی تشکیل می دهد.

(1A(2B(3C(4D

دو ویژگی برجسته بیابان کدام است؟ 10

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

 بیابان ها بخش هایی از مناطق خشک هستند که بر دو ویژگی آن تاکید می شود: کمبود بارش و تبخیر زیاد

تبخیر شدید و پوشش گیاهی ضعیف2)کمبود بارش و تبخیر شدید1)

کمبود بارش و رگباری و کوتاه مدت بودن آن4)کمبود بارش و نامنظم بودن بارش3)



به ترتیب بیابان «پاتاگونی» و «ترکستان» جزء کدام دسته از بیابان ها محسوب می شوند؟ 11

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

گبی، تکله ماکان، ترکستان و پاتاگونی جزء بیابان های سرد محسوب می شوند.

سرد - گرم4)گرم - سرد3)سرد - سرد2)گرم - گرم1)

در نواحی پرفشار، چه عاملی مانع بارش می گردد و کدام بیابان به این علت شکل گرفته است؟ 12

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

در نواحی پرفشار فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه مانع بارش می شود مانند بیابان آتاکاما در آمریکای جنوبی و بیابان نامیب در

آفریقا

صعود هوا _ نامیب2)فرونشینی هوا _ ُگبی1)

صعود هوا _ ُگبی4)فرونشینی هوا _ نامیب3)

چه عاملی صعود نکردن هوا در بیابان آتاکاما را تشدید و تقویت می کند و کدام بیابان شرایطش با این بیابان یکی می باشد؟ 13

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

در بیابان آتاکاما در آمریکای جنوبی و نامیب در آفریقا علت اصلی به وجود آمدن بیابان، وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هواست.

هر چند جریان های آب سرد که از قطب به سمت این نواحی در حرکت اند، صعود نکردن هوا را تشدید و تقویت می کنند و موجب بیابانی

شدن این نواحی می شوند.

قرارگرفتن در پشت کوه ها - تکله ماکان2)جریان های آب سرد نواحی قطبی - نامیب1)

قرار گرفتن در پشت کوه ها _ نامیب4)جریان های آب سرد نواحی قطبی - تکله ماکان3)



کدام گزینه در مورد شکل داده شده درست است؟ 14

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

در کم فشار (سیکلون) فشار هوا به سمت داخل کاهش می یابد.

نکته: درپرفشار (آنتی سیکلون) فشار هوا به سمت داخل افزایش می یابد.

کم فشار (آنتی سیکلون)1)

پر فشار (سیکلون)2)

کم فشار (سیکلون)3)

پرفشار (آنتی سیکلون)4)

وجود .................. یکی از ویژگی های مهم سیاره زمین است و این سیاره را از سایر سیارات جدا می کند و ................ موجب می شود

که اشعه خورشید به مناطق استوایی عمود و نزدیک به عمود و زاویه تابش به سمت قطب مایل و مایل تر شود.

15

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

وجود هوا کره (اتمسفر) یکی از ویژگی های مهم سیاره زمین استه و این سیاره را از سایر سیارات جدا می کند و مایل بودن محور زمین موجب

می شود که اشعه خورشید مناطق استوایی عمود و نزدیک به عمود و زاویه تابش به سمت قطب مایل و مایل تر شود.

لیتوسفر _ مایل بودن محور زمین2)لیتوسفر _ کروی بودن زمین1)

اتمسفر _ مایل بودن محور زمین4)اتمسفر _ کروی بودن زمین3)

در حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه،  بر اثر … ، منطقه فشار … ایجاد می شود. این منطقه تحت تأثیر توده هوایی است که از سمت … به

طرف آن حرکت می کند و هوای نسبتًا … را به سمت باال می راند.
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

در حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه، بر اثر صعود هوا، منطقه فشار کم ایجاد می شود. این منطقه تحت تأثیر توده هوایی است که از سمت

قطب به طرف آن حرکت می کند و هوای نسبتًا گرم تر را به سمت باال می راند.

 صعود هوا _ زیاد _  قطب _ سردتر2)فرونشینی هوا _ زیاد _  استوا _ سردتر1)

فرونشینی هوا _ کم _ استوا _ گرم تر4)صعود هوا _ کم _ قطب _ گرم تر3)



با توجه به عبارت های زیر چند مورد صحیح می باشند؟

_ در مناطق استوایی، هر روز صبح باران های تند و رعد و برق مشاهده می شود.

_ وقوع بارش به هوای مرطوب و عامل صعود بستگی دارد.

_ بارندگی های جبهه ای در نواحی استوایی صورت می گیرد.

_ آسیای موسمی از نواحی بسیار پر باران در جهان است.

_ وزش بادهای مختلف در سطح کره زمین موجب جابه جایی توده های هوا می شود.
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

تشریح عبارت های نادرست:

_ در مناطق استوایی، هر روز عصر باران های تند و رعد و برق مشاهده می شود.

_ بارندگی های جبهه ای در حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه صورت می گیرد.

_ جابه جایی توده های هوا بین کمربندهای فشار، موجب وزش بادهای مختلف در سطح کره زمین و تغ�رات آب و هوایی می شود.

یک4)دو3)سه2)چهار1)

1
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هريك ازعبارت هاى زيربيانگر كدام نوع بارش مي باشد ؟

الف ) اين نوع بارندگي بيشتر در محل جبهه ها  به وجود مي آيد.

ب ) بارش هاى بهارى بيشتر ازاين نوع اند.

الف) جبهه ای (سیلکونی)         ب) همرفتی

1
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پاسخ دهيد.

 يك مركز پرفشار يا همان آنتي سيكلون چگونه ايجاد مي شود ؟

وقتی هوا سرد می شود مولکول ها به هم نزدیک شده و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می شود. هوای سرد سنگین و به سمت پا�ن یا

سطح زمین فرود می آید. در پرفشار، فشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می یابد.



1
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هر یک از موارد ذکر شده به ترتیب مربوط به کدام کمربندهای فشار بر روی کرة زمین است؟

«باران های تند و رعد و برق _ توده هوایی که تحت تأثیر توده هوایی که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند، هوای نسبتًا گرم را به

سمت باال می راند. _ توده هوایی که تحت تأثیر نیروی کوریولیس دچار انحراف می شود.»

منطقة حاره همان استوا تا مدارات   شمالی و جنوبی است که مناطق استوایی هم گفته می شود و هر روز عصر شاهد باران های تند و

رعد و برق هستند. 

در ناحیة معتدله حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه، دوباره بر اثر صعود هوا منطقة فشار کم ایجاد می شود.

در نواحی فوقانی استوا که منطقة جنب حاره نامیده می شود، توده هوایی وجود دارد که تحت تأثیر نیروی کوریولیس دچار انحراف می شود.

این تودة هوا پس از سرد و سنگین شدن فرو می نشیند و مراکز فشار زیاد جنب استوایی را به وجود می آورد. 

27‘23∘

هر یک از موارد ذکر شده به ترتیب مربوط به کدام کمربندهای فشار بر روی کره زمین است؟

«باران های تند و رعد و برق _ توده هوایی که تحت تأثیر توده هوایی که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند، هوای نسبتًا گرم را به

سمت باال می راند. _ توده هوایی که تحت تأثیر نیروی کوریولیس دچار انحراف می شود.»
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گزینه 4 پاسخ:

منطقه حاره همان استوا تا مدارات   شمالی و جنوبی است که مناطق استوایی هم گفته می شود و هر روز عصر شاهد باران های تند و

رعد و برق هستند. 

در ناحیه معتدله حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه، دوباره بر اثر صعود هوا منطقه فشار کم ایجاد می شود.

در نواحی فوقانی استوا که منطقه جنب حاره نامیده می شود، توده هوایی وجود دارد که تحت تأثیر نیروی کوریولیس دچار انحراف می شود.

این توده هوا پس از سرد و سنگین شدن فرو می نشیند و مراکز فشار زیاد جنب استوایی را به وجود می آورد. 

∘27‘23از استوا تا مدارات   شمالی و جنوبی _ منطقه جنب حاره _ منطقه حاره1)

شمالی و جنوبی _ منطقه معتدله2) ∘27‘23منطقه جنب حاره _ از استوا تا مدارات 

مناطق استوایی _ منطقه معتدله _ حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه3)

منطقه حاره _ حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه _ منطقه جنب حاره4)

27‘23∘

در وقوع بارندگی حضورکدام عوامل ضروری است؟ 22

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

برخورد توده های هوا با یکدیگر، موجب ناپایداری هوا و در صورت دارابودن رطوبت، موجب بارندگی می شود.

ناهمواری ها، کمربندهای پرفشار و جریان های آب سرد2)ناهمواری ها، رطوبت و ناپایداری هوا1)

برخورد توده های هوا، ناهمواری ها و جریان های آب سرد4)برخورد توده های هوا، رطوبت و ناپایداری هوا3)



بیابان های زیر در اثر کدام یک از علل دوگانۀ ایجاد بیابان ها تشکیل شده اند؟

«آتاکاما _ تکله ماکان _ نامیب»
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گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

آتاکاما: استقرار مرکز پرفشار

تکله ماکان: دوری از منابع رطوبت

نامیب: استقرار مرکز پرفشار

دوری از منابع رطوبت _ استقرار مرکز پرفشار _ استقرار مرکز پرفشار1)

استقرار مرکز پرفشار _ دوری از منابع رطوبت _ استقرار مرکز پرفشار2)

استقرار مرکز پرفشار _ دوری از منابع رطوبت _ دوری از منابع رطوبت3)

دوری از منابع رطوبت _ استقرار مرکز پرفشار _ دوری از منابع رطوبت4)

طبق تقسیم بندی کوپن، «کمبود بارش» و «اختالف دما»، به ترتیب مربوط به کدام آب وهوا هستند؟ 24

گزینه 2 پاسخ:

آب وهوای خشک و آب وهوای قطبی (بسیار سرد) با کمبود بارش مواجه هستند و در آب و هوای خشک اختالف دما زیاد است.

قطبی و خشک _ خشک2)خشک و سرد _ سرد                                                 1)

خشک و قطبی _ قطبی4)سرد و خشک _ خشک                                                 3)

1
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طبق تقسیم بندی کوپن، «کمبود بارش» و «اختالف دما»، به ترتیب مربوط به کدام آب وهوا هستند؟

آب وهوای خشک و آب وهوای قطبی (بسیار سرد) با کمبود بارش مواجه هستند و در آب و هوای خشک اختالف دما زیاد است.

1

26

شکل مقابل مربوط به کدام نوع بارش است و ویژگی آن چیست؟

 

شکل صورت سؤال مربوط به بارندگی جبهه ای (سیکلونی) است. این نوع بارندگی بیشتر در محل جبهه ها به  وجود می آید؛ جایی که توده های

هوا با یکدیگر برخورد می کنند.



به ترتیب، «عامل اصلی در به وجود آمدن ویژگی های آب وهوایی در نواحی مختلف زمین» و «تأثیر مایل بودن محور زمین در تابش اشعه

خورشید بر مناطق مختلف» کدام است؟

27

گزینه 1 پاسخ:

نور خورشید مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب وهوایی در نواحی مختلف زمین است. مایل بودن

محور زمین موجب می شود که اشعه خورشید به مناطق استوایی، عمود و نزدیک به عمود بتابد و زاویه تابش به سمت قطب مایل و مایل تر

شود.

نور خورشید _ زاویه تابش به سمت قطب مایل است.1)

نور خورشید _ زاویه تابش به سمت استوا مایل و غیرعمودی است.2)

تمرکز گازهای گلخانه ای _ اشعه خورشید به مناطق استوایی عمود می تابد.3)

تمرکز گازهای گلخانه ای _ اشعه خورشید به مناطق قطبی نزدیک به عمود می تابد.4)

همه موارد در زمینه بیابان ها و علل ایجاد آن درست است، به جز … 28

گزینه 2 پاسخ:

برخی نواحی به علت دوری از دریاها و منابع رطوبتی و یا شکل و جهت ناهمواری ها، با خشکی هوا مواجه می شوند؛ مانند بیابان گبی یا

تکله ماکان.

کمربند بیابانی کره زمین در اطراف دو مدار رأس السرطان و رأس الجدی و در سه قاره گسترده شده است.1)

بیابان گبی از نمونه هایی است که علت اصلی ایجاد آن، وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هوا است.2)

آنچه مانع بارش در نواحی پرفشار می شود، فرونشینی هوا است.3)

جریان های آب سرد که از قطب به سمت نواحی جنب حاره در حرکت اند، موجب بیابانی شدن این نواحی می شوند.4)

2

29

صحیح  ✓  یا غلط    ✗ بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف) آب و هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره در یک محل در مدت زمانی کوتاه است.  

ب) بیشترین تغ�رات آب و هوایی در الیۀ زیرین آن، یعنی تروپوسفر، به وجود می آید.

ج) از دریافت مساوی انرژی خورشید بر سطح زمین را مناطق گرم، معتدل و سرد پدید می آید. 

د) فشار هوا در یک مکان، ثابت است و کم و زیاد نمی شود.

الف) غلط هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره در یک محل در مدت زمانی کوتاه است.

ب) صحیح

ج) غلط  از دریافت نامساوی انرژی خورشید بر سطح زمین،  مناطق گرم، معتدل و سرد می شود.

د) غلط فشار هوا در یک مکان متغیر است و کم و زیاد می شود. 



2
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الف) کدام نوع بیابان در عرض های جغرافیایی باال قرار دارند؟ کدام بیابان از این نوع است؟

ب) کمربندهای دو نیمکرۀ شمالی و جنوبی چگونه هستند و چه عواملی باعث منحرف شدن جهت وزش بادها می شود؟

الف) بیابان های سرد  _ ُگبی یا تکله ماکان یا ترکستان

ب) کمربندهای دو نیمکرۀ شمالی و جنوبی قرینه  هستند _ حرکت وضعی زمین  (یا نیروی کوریولیس) 

2
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عالمت آب و

هوا
پوشش گیاهیبارشدمانام آب و هوا

Cمعتدل

میانگین

سردترین ماه

بین(الف)..........

تا  است.

در دورۀ سرد

سال بیشتر از

دورۀ گرم

مناسب برای

جنگل های

خزان دار

قطبی(ب) ..........

هیچ ماهی

بیش از 

 نیست.

(د) ........(ج) ...........

جدول طبقه بندی نواحی آب و هوایی زیر را تکمیل کنید. 

الف) 

E (ب

ج) کمبود بارش

د) نامناسب برای رویش گیاه 

− C3∘

+ C10 ∘

+ C18 ∘

وقوع بارش در چه صورتی با اشکال مواجه می شود و بارش های بهاری بیشتر از کدام نوع است؟ 32

گزینه 1 پاسخ:

اگر در یک ناحیه هریک از دو عامل رطوبت یا صعود هوای مرطوب شکل نگیرد، بارندگی ایجاد نمی شود. بارش های بهاری بیشتر از نوع بارندگی

همرفتی هستند.

نبود عامل صعود یا رطوبت _ همرفتی1)

نبود عامل صعود یا رطوبت _ جبهه ای2)

تأخیر در کاهش دما به موازات کاهش ارتفاع _ همرفتی3)

تأخیر در کاهش دما به موازات کاهش ارتفاع _ جبهه ای4)



کدام عبارت درباره «بیابان آتاکاما» در آمریکای جنوبی درست است؟ 33

گزینه 4 پاسخ:

در برخی سواحل قاره ها مانند سواحل آمریکای جنوبی و سواحل جنوب غربی آفریقا بیابان هایی پدید آمده اند (بیابان آتاکاما در آمریکای جنوبی

و نامیب در آفریقا) و در این مناطق علت اصلی به وجود آمدن بیابان، وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هواست. هرچند جریان های آب سرد

که از قطب به سمت این نواحی در حرکت اند، صعود نکردن هوا را تشدید و تقویت می کنند و موجب بیابانی شدن این نواحی می شوند.

 علت ایجاد این بیابان دوری از دریاها و منابع رطوبتی و قرار گرفتن در پشت کوه ها است.1)

(2
هرچند علت اصلی ایجاد این بیابان دوری از دریاهاست اما وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هوا، شدت بیابانی شدن آن را افزایش داده

است.

علت اصلی ایجاد این بیابان قرار گرفتن در پشت کوه هاست؛ هرچند جریان های آب سرد در بیابانی شدن آن تأثیر داشته است.3)

(4
علت اصلی به وجود آمدن این بیابان، وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هواست؛ هرچند جریان های آب سرد که از قطب به سمت این

ناحیه در حرکت اند، صعود نکردن هوا را تشدید می کنند و موجب بیابانی شدن این ناحیه می شود.

مایل بودن محور زمین بر مدار گردش … آن موجب … می گردد و وقتی هوا … می شود تعداد مولکول های هوا در واحد حجم … می گردد. 34

گزینه 3 پاسخ:

مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به  دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت منطقه روشن و

تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواحی مختلف و در نیمکره شمالی و جنوبی متفاوت باشد و وقتی هوا سرد می شود،

مولکول های آن به هم نزدیک تر می شوند و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می شود.

انتقالی _ پیدایش شب و روز _ گرم _ بیشتر2)وضعی _ پیدایش شب و روز _ گرم _ کمتر1)

وضعی _ تغ�ر طول روز و شب _ سرد _ کمتر4)انتقالی _ تغ�ر طول روز و شب _ سرد _ بیشتر  3)

با توجه به سؤاالت زیر کدام گزینه درست است؟

_ میزان بارش مناطق بسیار خشک چند میلی متر در سال است؟

_ مناطق بسیار خشک چه نوع اقلیمی دارند؟

_ بیابان تکله ماکان جزء کدام نوع از بیابان ها محسوب می گردد؟

_ کدام بیابان از نظر نوع مانند بیابان تکله ماکان است؟

35

گزینه 2 پاسخ:

بارش در نواحی بسیار خشک (نیمه بیابانی) 100-50 میلی متر در سال است. بیابان تکله ماکان، گبی و ترکستان از بیابان های نوع سرد محسوب

می شوند.

50-100 میلی متر _ نیمه بیابانی _ سرد _ ترکستان2) کمتر از 50 میلی متر _ بیابانی _ گرم _ تار1)

50-100 میلی متر _ بیابانی _ سرد _ تار4)کمتر از 50 میلی متر _ نیمه بیابانی _ گرم _ ترکستان3)



2
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جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

الف) ویژگی اصلی هر ناحیه ....................... عناصر طبیعی و انسانی در آن است.

ب) به طور کلی، امروزه همۀ نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای ..................... قرار دارند.

پ) واحد اندازه گیری فشار هوا ................... است.

ت) بارش های بهاری بیشتر از نوع بارندگی ..................... هستند.

الف) وحدت و همگونی نسبی

ب) سیاسی یا اداری

پ) هکتو پاسکال

ت) همرفتی

1
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بر طبق طبقه بندی کوپن هریک از ویژگی های زیر به ترتیب مربوط به کدام نوع از آب وهوا است؟

الف) بارش در تابستان بیشتر از زمستان است.

ب) میانگین سردترین ماه، کمتر از  است.

ج) آب وهوای آن برای جنگل های مخروطی مناسب است.

هر سه عبارت ذکرشده، از ویژگی های آب وهوای سرد است.

− C30

1
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دو عامل ايجاد بيابان ها كدام اند و چرا با آنكه در سواحل جنوبي ايران به علت تبخير آب دريا، رطوبت زيادي وجود دارد، بارندگي ناچيز

است؟

به طور كلي علل ايجاد بيابان ها عبارتند از:

الف) استقرار مركز پرفشار جنب حاّره ای

ب) دوري از منابع رطوبت:

سواحل جنوبي ايران عليرغم داشتن رطوبت زياد، به دليل قرار گرفتن در نزديكي مدار رأس السرطان و استقرار مركز پرفشار جنب استوايي، امكان

صعود هوا و ايجاد بارش بسيار كم است.



صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به ترتیب مشخص شده است؟

الف) میزان بارندگی ساالنه در نواحی خشک بین 50 تا 100 میلی متر است.

ب) بیابان گبی و نامیب جزء  بیابان های سرد هستند.

پ) بیابان های گرم عمدتًا در عرض جغرافیایی باال قرار دارند.

ت) در بیابان ها میزان تبخیر شدید و پوشش گیاهی ضعیف است.

39

گزینه 2 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

الف) میزان بارندگی ساالنه در نواحی بسیار خشک (نیمه بیابانی) بین 50 تا 100 میلی متر است.

ب) بیابان گبی جزء بیابان های سرد و بیابان نامیب جزء بیابان های گرم هستند.

پ) بیابان های سرد عمدتًا در عرض جغرافیایی باال قرار دارند.

ص _ ص _ غ _ ص4)ص _ غ _ ص _ غ3) غ _ غ _ غ _ ص 2)غ _ غ _ ص _ ص1)

کدام عبارت درباره شکل داده شده درست است؟
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گزینه 1 پاسخ:

پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه (A-B) به دلیل مایل تابیدن، مساحتی دوبرابر ناحیه استوایی (y-x) را دربر می گیرند. مقدار انرژی گرمایی

دریافتی توسط هر واحد سطح در این ناحیه (A-B) تقریبًا نصف منطقه استوایی (y-x) است.

Aمنطقه  از سطح وسیع تری از پرتوهای خورشید برخوردار است.1) − B

yمنطقه  از سطح وسیع تری از پرتوهای خورشید برخوردار است.2) − x

yدر منطقه  سطح وسیع تر و هم میزان انرژی بیشتری از پرتوهای خورشید را دریافت می کند.3) − x

Aدر منطقه  میزان انرژی دریافتی بیشتر از منطقه  و سطح دریافت انرژی آن از منطقه  کمتر است.4) − By − xy − x



برخورد توده های هوا با یکدیگر و جابه جایی آن ها بین کمربندهای فشار، به ترتیب منجر به چه نتایجی می شود؟ 41

گزینه 3 پاسخ:

برخورد توده های هوا با یکدیگر، موجب ناپایداری هوا و در صورت دارابودن رطوبت، موجب بارندگی می شود.

جابه جایی توده های هوا بین کمربندهای فشار، موجب وزش بادهای مختلف در سطح کره زمین و تغ�رات آب وهوایی می شود.

 افزایش رطوبت هوا _ تشکیل مناطق پرفشار جنب استوایی2)ناپایداری هوا _ تشکیل مناطق پرفشار جنب استوایی1)

افزایش رطوبت هوا _ وزش بادهای مختلف در سطح کره زمین4)ناپایداری هوا _ وزش بادهای مختلف در سطح کره زمین3)

بیابان پاتاگونی جزو کدام دسته از بیابان ها محسوب می گردد و از این نظر شبیه کدام بیابان است؟ 42

گزینه 4 پاسخ:

بیابان پاتاگونی، گبی، تکله ماکان و ترکستان جزو بیابان های سرد محسوب می شوند.

گرم _ ترکستان2)سرد _ آتاکاما1)

سرد _ گبی4)گرم _ نامیب3)

با توجه به تصویر پاسخ پرسش های زیر به ترتیب کدام است؟

الف) در کدام قسمت فشار هوا کم است؟

ب) بر روی منطقه گرم، کدام مرکز فشار ایجاد می شود؟

پ) در مرکز پرفشار چه اتفاقی می افتد؟

43

گزینه 4 پاسخ:

الف) در قسمت 2 فشار هوا کم و در قسمت های 1 و 3 فشار هوا زیاد است.

ب) بر روی منطقه گرم یک مرکز کم فشار ایجاد می شود.

پ) در مرکز پرفشار، فشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می یابد.

قسمت 3 _ پرفشار _ فشار هوا به سمت مرکز ناحیه کم می شود.1)

قسمت 3 _ کم فشار _ فشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می یابد.2)

قسمت 2 _ پرفشار _ فشار هوا به سمت مرکز ناحیه کم می شود.3)

قسمت 2 _ کم فشار _ فشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می یابد.4)



1
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برخورد توده های هوا با یکدیگر و جابه جایی آن ها بین کمربندهای فشار، به ترتیب منجر به چه نتایجی می شود؟

برخورد توده های هوا با یکدیگر، موجب ناپایداری هوا و در صورت دارابودن رطوبت، موجب بارندگی می شود.

جابه جایی توده های هوا بین کمربندهای فشار، موجب وزش بادهای مختلف در سطح کرة زمین و تغ�رات آب وهوایی می شود.

1
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در شکل داده شده به ترتیب (از چپ به راست) نقاط  B و A چه کانون فشاری را نشان می دهند و هوای سرد شده در نواحی فوقانی

استوا تحت تأثیر چه عاملی دچار انحراف می شود و در منطقة جنب حاّره هوا چه وضعیتی دارد و چه نوع مراکز فشاری ایجاد می گردد؟

در نقطة  که حدودًا عرض 60 درجة شمالی می باشد فشار کم و در نقطة  که حدودًا عرض 30 درجة جنوبی می باشد فشار زیاد را تشکیل

می دهد. هوای سرد شده در نواحی فوقانی استوا به سمت عرض های باالتر حرکت می کند و تحت تأثیر نیروی کوریولیس دچار انحراف

می شود. در منطقة جنب حاّره (اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی) سرد و سنگین می شود و فرو می نشیند و مراکز فشار زیاد جنب

استوایی را به وجود می آورد.

AB



با توجه به نمودار «ایزوبار» مقابل چه تعداد از گزاره های زیر صحیح اند؟

الف) فشار به سمت مرکز منطقه پرفشار (سیکلون) رو به افزایش است.

ب) فشار در نقطه  معادل 1055 واحد است.

ج) شکل گیری چنین منطقه ای نتیجه فاصله گرفتن مولکول های هوای گرم یک منطقه از یکدیگر است.

د) با توجه به میزان فشار هوا در نمودار، می توان نتیجه گرفت که این نمودار مربوط به منطقه ای استوایی است.
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گزینه 1 پاسخ:

تشریح گزاره های نادرست:

الف) نمودار، نشان دهنده منطقه ای پرفشار (آنتی سیکلون) است.

ج) شکل گیری منطقه پرفشار، نتیجه نزدیک ترشدن مولکول های هوای سرد به یکدیگر است.

د) در ناحیه استوا به دلیل زاویه مستقیم تابش و گرمای همیشگی، یک کانون کم فشار ایجاد می شود.

A

چهار4)سه3)دو2)یک1)

شیوه پیدایش بیابان «نامیب» مشابه کدام یک از بیابان های زیر است؟ 47

گزینه 4 پاسخ:

علت اصلی به وجودآمدن بیابان های آتاکاما در آمریکای جنوبی و نامیب در آفریقا، وجود مرکز پرفشار و صعودنکردن هواست.

سایر گزینه ها: گزینه های «1، 2 و 3» به دلیل دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها به وجود آمده اند.

آتاکاما4)ترکستان3)تکله ماکان2)گبی1)

پرتوهای خورشید در مدار … به دلیل مایل تابیدن مساحتی … ناحیه استوایی را در بر می گیرند. مقدار انرژی گرمایی دریافتی توسط هر

واحد سطح در این ناحیه تقریبًا … منطقه استوایی است و سرچشمه جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها … است.
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گزینه 4 پاسخ:

پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه به دلیل مایل تابیدن، مساحتی دو برابر ناحیه استوایی را در برمی گیرند. مقدار انرژی گرمایی دریافتی توسط

هر واحد سطح در این ناحیه تقریبًا نصف منطقه استوایی است و سرچشمه جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها، نواحی استوایی است.

90 درجه ـ دو برابر ـ یک سوم ـ نواحی استوایی1)

90 درجه ـ سه برابر ـ یک سوم ـ خورشید2)

60 درجه ـ سه  برابر ـ نصف ـ خورشید3)

 درجه ـ دو برابرـ نصف ـ نواحی استوایی4)



به ترتیب بارش و پوشش گیاهی در منطقه آب و هوایی C وD چگونه است؟ 49

گزینه 1 پاسخ:

در منطقه آب و هوایی معتدل (C) میانگین سردترین ماه بین تا  است و بارش در دوره سرد سال بیشتر از دوره گرم و مناسب

برای جنگل های خزان دار است و در منطقه آب و هوایی سرد (D) میانگین سردترین ماه کمتر از   است و بارش تابستان بیشتر از زمستان

و مناسب برای جنگل های مخروطی سردسیری است.

(1
بارش در دوره سرد سال بیشتر از دوره  گرم و مناسب برای جنگل های خزان دار _ بارش تابستان بیشتر از زمستان و مناسب برای جنگل های

مخروطی سردسیری

(2
بارش در دوره سرد سال بیشتر از دوره  گرم و مناسب برای جنگل های مخروطی سردسیری _ بارش تابستان بیشتر از زمستان و مناسب

برای جنگل های خزان دار

(3
بارش تابستان بیشتر از زمستان و مناسب برای جنگل های مخروطی سردسیری _ بارش در دوره سرد سال بیشتر از دوره گرم و مناسب

برای جنگل های خزان دار

(4
بارش تابستان بیشتر از زمستان و مناسب برای جنگل های خزان دار _ بارش در دوره سرد سال بیشتر از دوره گرم و مناسب برای جنگل های

مخروطی سردسیری

+ C18 ∘− C3∘

− C3∘

شکل های زیر چه کانون فشار و جبهه ای را نشان می دهند؟ (به ترتیب شماره 1 و 2)
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گزینه 3 پاسخ:

شکل های داده شده (به ترتیب شماره 1 و 2) کانون کم فشار (سیکلون) و جبهه سرد را نشان می دهند.

سیکلون _ جبهه گرم1)

آنتی سیکلون _  جبهه گرم2)

سیکلون _ جبهه سرد3)

آنتی سیکلون _ جبهه سرد4)


