
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/09/04

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

با توجه به نقش آب و هوا در فعالیت های نظامی، کدام مورد متن زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«زمانی که توده هوای مرطوب غربی به ایران وارد می شود، وضعیت دما در مناطق … آن، برای فعالیت های نظامی … می شود.»

1

شمالی و غربی _ نامطلوب4)جنوبی و غربی _ نامطلوب3)شمالی و غربی _ مطلوب2)جنوبی و غربی _ مطلوب1)

در حالت عادی دمای هوا در تروپوسفر چگونه است؟ 2

با افزایش ارتفاع از سطح زمین، در دمای هوا تغ�ر چندانی به وجود نمی آید.  1)

با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا کاهش می یابد.2)

هوای مجاور سطح زمین سرد و سنگین است و الیه هوای گرمی در باالی آن قرار می گیرد.3)

درجه حرارت با افزایش ارتفاع ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.4)

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟

«میزان بارش در تبریز از شیراز بیشتر است.»

الف) هوای سرد و مرطوب به سمت عرض های باالتر حرکت می کند.

ب) با صعود هوای گرم، رطوبت به صورت بارش نازل می شود.

ج) تعداد مولکول های هوای سرد در واحد حجم بیشتر است.

د) رطوبت موجود در هوای سرد، سریع تر متراکم می شود.

3

ب و د4)ج و د3)الف و ج2)الف و ب1)

به ترتیب محدوده جغرافیایی بحرانی پدیده ریزگردها کدام یک از کشورهای زیر است و کدام گزاره در ارتباط با وارونگی دما صحیح است؟ 4

ایران و ترکمنستان – وارونگی دما در ماه های سرد سال رخ می دهد1)

عراق و عربستان – وارونگی دما باعث آلودگی هوا می شود.2)

ایران و کویت – هوای سرد در این شرایط در باالی الیه هوای گرم قرار می گیرد.3)

عربستان و بحرین – در این شرایط حرکت صعودی و جابه جایی هوا امکان پذیر نیست.4)

در نقشه های هواشناسی مراکز پرفشار با چه عالمت اختصاری نشان داده می شوند و معموًال با خود چه نوع آب و هوایی به همراه

می آورند؟

5

در نقشه های هواشناسی مراکز پرفشار با عالمت اختصاری H نشان داده می شوند و معموًال با خود هوای ابری و بارانی به همراه می آورند.1)

(2
در نقشه های هواشناسی مراکز پرفشار با عالمت اختصاری L نشان داده می شوند و معموًال با خود شرایط هوای آرام و پایدار به همراه

می آورند.

(3
در نقشه های هواشناسی مراکز پرفشار با عالمت اختصاری H نشان داده می شوند و معموًال با خود شرایط هوای آرام و پایدار به همراه

می آورند.

در نقشه های هواشناسی مراکز پرفشار با عالمت اختصاری L نشان داده می شوند و معموًال با خود هوای ابری و بارانی به همراه می آورند.4)



دو عبارت زير توضيح مختصرى از دو نوع تودة هوايي است كه وارد كشور ايران ميشوند. بهترتيب منشأ و زمان ورود اين تودهها در

كدام گزينه ذكر شده است؟

الف) پس از ورود به كشور باعث افزايش شديد دما ميشود.

ب) موجب بارانهاى سيالبي در جنوب شرق ايران ميشود.

6

دورة گرم سال، درياى سرخ - دورة گرم سال، درياى مديترانه1)

تابستان، درياى سرخ - دورة گرم سال، درياى مديترانه2)

تابستان، عربستان - دورة گرم سال، اقيانوس هند3)

دورة گرم سال، عربستان - دورة سرد سال، اقيانوس هند4)

حضور دشت کویر در قم، جنگل های انبوه ناحیۀ مرطوب خزری، نقاط برف نشستۀ کوه هشتادپهلوی لرستان و هوای شرجی جزیره کیش

بیانگر چیست و علت آن را در چه مواردی می توان جست وجو کرد؟

7

تنوع ناهمواری ها _ شیوه زندگی و فعالیت های انسان، مجموعه عناصر جوی غالب در هر منطقه و وضعیت جغرافیایی کشور1)

تنوع آب وهوایی _ موقعیت جغرافیایی، میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها و ورود توده های هوا به کشور2)

تنوع ناهمواری ها _ موقعیت جغرافیایی، میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها و ورود توده های هوا به کشور3)

تنوع آب وهوایی _ شیوه زندگی و فعالیت های انسان، مجموعه عناصر جوی غالب در هر منطقه و وضعیت جغرافیایی کشور4)

کدام گزینه در خصوص توده های هوایی که وارد کشور می شوند صحیح است؟ 8

توده هوای گرم وخشک، در تابستان هوای گرم را از دریای عمان به ایران وارد می کند و باعث افزایش دما می شود.1)

(2
توده هوای مرطوب موسمی، برخی سال ها در زمستان از اقیانوس هند به ایران نفوذ می کند و موجب باران های سیالبی در جنوب شرق

ایران می شود.

توده هوای سودانی، گاهی در دوره سرد سال رطوبت و دمای دریای سرخ را به کشور می آورد و باعث بارندگی می شود.3)

توده هوای مرطوب غربی، رطوبت دریای مدیترانه و اقیانوس هند را در تابستان به ایران منتقل می کند و باعث بارش باران می شود.4)

هر یک از موارد زیر به ترتیب با کدام مورد ارتباط دارد؟

«مهم ترین سامانه بارشی در ایران _ مبدأ توده هوای سودانی _ زاویه تابش خورشید در عرض های پا�ن جغرافیایی _ علت تشکیل

کم فشار حاره ای»

9

سرد سیبری _ اقیانوس اطلس _ نزدیک به عمود _ سنگینی و فرونشینی هوا1)

مرطوب غربی _ دریای سرخ _ مایل _ گرم بودن صعود هوا2)

سرد سیبری _ اقیانوس اطلس _ مایل _ سنگینی و فرونشینی هوا3)

مرطوب غربی _ دریای سرخ _ نزدیک به عمود _ گرم بودن و صعود هوا4)

کدام گزینه به جبهۀ هوای قطبی اشاره دارد و نقش آن در تغ�رات آب وهوایی ایران چگونه است؟ 10

بین هوای سردشده در نواحی فوقانی استوا و منطقۀ جنب حاره تشکیل می شود _ مهم1)

بین هوای سرد قطب و گرم استوایی در منطقۀ معتدله تشکیل می شود _ مهم2)

بین هوای سردشده در نواحی فوقانی استوا و منطقۀ جنب حاره تشکیل می شود _ بدون اهمیت3)

بین هوای سرد قطب و گرم استوایی در منطقۀ معتدله تشکیل می شود _ بدون اهمیت4)



کدام یک از عوامل زیر در ایجاد بیابان های ایران نقش دارد؟

الف) تبخیر و تعرق زیاد

ب) جهت رشته کوه های البرز و زاگرس

ج) کمبود پوشش گیاهی

د) پرفشار جنب حاره ای

ه_) بارندگی کم و نامنظم

11

ه_ و الف4)ج و د3)ب و د2)الف و ب1)

کدام گزینه درباره  ریزگردها صحیح است؟ 12

ریزگردها به جنگل های البرز آسیب جدی وارد می کنند و باعث کاهش یافتن میزان تولید محصوالت کشاورزی می شوند.1)

(2
احیای تاالب ها و تأمین حقابه رودخانه های منطقه و تغ�ر در شیوه کشت و مدیریت صحیح آب از روش های مناسب برای مقابله با

ریزگردها است.

برای حل مشکالت مربوط به این پدیده، مدیران، برنامه  ریزان و مسئوالن باید به بعد زمانی تصمیم های خود توجه جّدی کنند.3)

محدوده جغرافیایی بحرانی ریزگردها کشورهایی مانند ایران، امارات و قطر است.4)

توضیح مقابل کدام یک از توده های هوای زیر نادرست است؟ 13

سیبری: در دوره سرد وارد ایران شده و موجب سردی و خشکی هوا و بارش در سواحل خزر می شود.1)

موسمی: در دوره گرم به ایران نفوذ می کند و موجب باران های سیالبی در جنوب شرق کشور می شود.2)

سودانی: در تابستان هوای گرم را به ایران وارد می کند و باعث افزایش شدید دما می شود.3)

غربی: رطوبت دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس را به داخل ایران منتقل می کند و برف و باران به همراه دارد.4)

جهت رشته کوه های البرز و زاگرس، موجب بارش بیشتر در کدام دامنه ها شده است؟ 14

دامنه های جنوبی البرز و دامنه های شرقی زاگرس2)دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس1)

دامنه های جنوبی البرز و دامنه های غربی زاگرس4)دامنه های شمالی البرز و دامنه های شرقی زاگرس3)

اگر دو شهر را بر اساس وضعیت قرارگرفتن آن (عرض جغرافیایی) بررسی کنیم، به ترتیب در کدام  یک زاویه تابش خورشید هنگام ظهر

مایل تر و کدام یک نزدیک به عمود است؟

15

اراک _ کرمانشاه2)بندرعباس _ زاهدان1)

یزد _ شهرکرد4)زنجان _ شیراز3)

در کدام گزینه برای ویژگی آب وهوایی ذکرشده، مثال نادرستی مطرح شده است؟ 16

میانگین دمای باالی سالیانه با رطوبت نسبی باال: بوشهر2)بارندگی اغلب به صورت برف: سنندج1)

بارش کم و خشکی هوا: شیراز4)اختالف شدید دما و فقر پوشش گیاهی: شاهرود3)



تأثیر توده هوای سرد سیبری و توده هوای سودانی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 17

همراهی با برف و باران _ ایجاد بارش با انتقال رطوبت دریای مدیترانه1)

بارش در سواحل خزر _ ایجاد بارش با انتقال رطوبت دریای سرخ2)

سردی و خشکی هوا در ماه های سرد _ بارش های سیالبی در جنوب شرق ایران3)

انتقال رطوبت اقیانوس اطلس _ انتقال رطوبت دریای مدیترانه4)

کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤال های زیر است؟

الف) زاویه تابش خورشید در کدام یک از شهرها مایل تر است؟

ب) در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی، کدام عامل مانع از صعود هوا و تشکیل ابر و بارندگی می شود؟

پ) اختالف دما در کدام نواحی کشور ایران زیاد است؟

18

زنجان _ تشکیل کمربند پرفشار جنب حاّره ای _ نواحی داخلی1)

 کرمان _ تشکیل کمربند کم فشار جنب حاّره ای _ نواحی ساحلی شمالی و جنوبی2)

 بجنورد _ تشکیل کمربند پرفشار جنب حاّره ای _ نواحی ساحلی شمالی و جنوبی  3)

 کرمان _ تشکیل کمربند کم فشار جنب حاّره ای _ نواحی داخلی4)

کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست پرسش های زیر می باشد؟

الف) توده هوای مرطوب موسمی در چه زمانی وارد کشور می شود؟

ب) کدام توده هوا در دوره سرد از سمت غرب، وارد ایران می شود؟

پ) منشأ کدام توده هوا اقیانوس هند است؟

19

 دوره گرم _ گرم و خشک _ مرطوب موسمی2)دوره گرم _ سودانی _ مرطوب موسمی1)

 دوره سرد _ سودانی _ گرم و خشک4) دوره سرد _ مرطوب غربی _ گرم و خشک3)

به ترتیب هر یک از ویژگی های آب و هوایی زیر، مربوط به کدام شهر از شهرهای کشورمان (ایران) است؟

الف) تبخیر و تعرق زیاد

ب) پوشش گیاهی غنی

پ) میانگین دمای پا�ن

ت) بارندگی اغلب به صورت برف

ث) رطوبت نسبی باال

20

 شاهرود _ ساری _ سمنان _ شیراز _ بندرعباس2)شاهرود _ رشت _ تبریز _ شهرکرد _ بیرجند1)

 بیرجند _ گرگان _ سمنان _ شهرکرد _ بوشهر4) بیرجند _ گرگان _ زنجان _ شیراز _ بوشهر3)

چند مورد از عبارات زیر با مفهوم مقابل خود همخوانی ندارد؟

الف) بیابان گرم با زمستان  های سرد (بیابان لوت)

ب) بیابان گرم با زمستان  های مالیم (دشت کویر)

پ) از بزرگ ترین کویرهای جهان است که میانگین بارندگی ساالنه کمتر از 50 میلی متر دارد. (دشت کویر)

ت) از خشک ترین و گرم ترین بیابان های روی زمین است و به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته شده است. (بیابان لوت)

21

یک4)دو3)سه2)چهار1)



کدام شکل شرایط وارونگی دما را به درستی نشان می دهد؟ 22

(1  (2  

(3  (4  

کدام عامل در شکل گیری کویر بیش از همه مؤثر بوده است؟ 23

وجود نمکزارهای پف کرده2)بارندگی کم و نامنظم1)

کمبود پوشش گیاهی4)تبخیر شدید   3)

در هواشناسی با شناسایی چه عواملی وضع هوا را در کوتاه مدت پیش بینی می کنند و اطالعات روزانه برای تهیه نقشه های هواشناسی

شامل چه مواردی هستند؟

24

عناصر و عوامل به وجود آورنده هوا مانند بارش و دما _ فشار، رطوبت و دما1)

 حرکت و جهت توده های هوا در مراکز کم فشار و پرفشار _  رطوبت و سرعت و جهت توده هوا2)

حرکت و جهت توده های هوا در مراکز کم فشار و پرفشار _ فشار، رطوبت و دما  3)

عناصر و عوامل به وجود آورنده هوا مانند بارش و دما _ رطوبت و سرعت و جهت توده هوا4)

صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف) در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت، اختالف دما چندان زیاد نیست.

ب) توده هوا، حجم بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی در صدها کیلومتر کامًال

همسان باشد.

ج) عامل پرفشار جنب حاّره ای در تابستان به داخل کشور پیشروی می کند و مانع ریزش بارش در دوره گرم سال در کشور می شود.

25

غ _ غ _ ص4)غ _ ص _ غ    3)ص _ ص _ غ     2)ص _ غ _ ص       1)

«بارش کمتر از 30 میلی متری باران در بسیاری از مناطق»، «نمکزارهای پف کرده» و «دریاچۀ حوض سلطان» به ترتیب به کدام مناطق ایران

اشاره دارند؟

26

بیابان لوت _ دشت کویر _ بیابان لوت2)بیابان لوت _ دشت کویر _ دشت کویر1)

دشت کویر _ دشت کویر _ بیابان لوت4)دشت کویر _ بیابان لوت _ دشت کویر3)

بروز بحران ریزگردها در سال های اخیر نشان دهندۀ بی توجهی به کدام یک از ابعاد برنامه ریزی در تصمیم گیری های برنامه ریزان است و

کدام مورد شکل گیری این پدیده را شدت بخشیده است؟

27

 بعد مکانی _ خشک شدن باتالق ها  2)بعد انسانی _ افزایش بی سابقه باتالق ها1)

 بعد مکانی _ افزایش بی سابقه باتالق ها4) بعد انسانی _ خشک شدن باتالق ها                      3)



دلیل پیدایش بیابان طبس و بیابان دشت کویر به ترتیب، کدام  است؟ 28

دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی _ پرفشار جنب حاره ای1)

جهت رشته کوه های البرز و زاگرس _ دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی2)

جهت رشته کوه های البرز و زاگرس _ پرفشار جنب حاره ای3)

دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی _ جهت رشته کوه های البرز و زاگرس4)

به ترتیب هر یک از استان های شهرکرد و بیرجند بین کدام یک از عرض های جغرافیایی زیر قرار گرفته اند و اثر آب و هوایی توده های هوای

سودانی و مرطوب موسمی چه می باشد؟

29

بین 35 تا 40 درجه شمالی، بین 30 تا 35 درجه شمالی ـ برف و باران، بارندگی1)

بین 30 تا 35 درجه شمالی، بین 30 تا 35 درجه شمالی ـ بارندگی، باران های سیالبی2)

بین 30 تا 35 درجه شمالی، بین 25 تا 30 درجه شمالی ـ برف و باران، باران های سیالبی3)

بین 35 تا 40 درجه شمالی، بین 25 تا 30 درجه شمالی ـ باران های سیالبی، بارندگی4)


