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بوشهر

سوال 1

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

توده هوای مرطوب غربی، از سمت شمال و غرب رطوبت دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس را در دورة سرما به داخل ایران منتقل می کند و برف

و باران به همراه دارد. این شرایط آب  وهوایی برای فعالیت های نظامی نامطلوب است؛ زیرا آب وهوای دارای رطوبت باال طرح های نظامی،

تاکتیک ها و تجهیزات نظامی، البسه و پشتیبانی از نیروها را تحت تأثیر قرار می دهد.

سوال 2

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»  

در حالت عادی، در الیه اولیه جو، (تروپوسفر) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا کاهش می یابد. از این رو در شرایط عادی، هوای

مجاور سطح زمین گرم تر و سبک تر از الیه های باالیی است.

سوال 3

گزینه 3 پاسخ:

گزینه 3

میزان بارش در تبریز از شیراز بیشتر است، زیرا در تبریز که در عرض جغرافیایی و ارتفاع باالتری قرار دارد، به خاطر برخورداری از شرایط بارش

یعنی سریعتر متراکم شدن رطوبت موجود در هوای سرد و باالتر بودن تعداد مولکول های هوای سرد در واحد حجم، موقعیت مناسب تری

دارد.

سوال 4

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

محدوده جغرافیایی بحرانی پدیده ریزگردها، کشورهای ایران، عراق، ترکیه و عربستان هستند. در وارونگی دما، حرکت صعودی و جابه جایی هوا

صورت نمی گیرد و موجب افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و نواحی صنعتی می شود.



سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

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

سوال 6

گزینه 3 پاسخ:

گزينة ‹‹3››

الف) تودة هواي گرم وخشك؛ زمان ورود: تابستان؛ منشأ: عربستان

ب) تودة هواي مرطوب موسمي؛ زمان ورود: دورة گرم سال؛ مشأ: اقيانوس هند 

سوال 7

گزینه 2 پاسخ:

به طور کلی علت تنوع آب وهوایی ایران را می توان در سه عامل جغرافیایی بررسی کرد:

1- موقعیت جغرافیایی؛

2- میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها؛

3- ورود توده های هوا به کشور.

سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

توده هوای مرطوب غربی: رطوبت دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس را در دوره سرما به داخل ایران منتقل می کند و برف و باران به همراه دارد.

توده هوای مرطوب موسمی: برخی سال ها در دوره گرم از اقیانوس هند به ایران نفوذ می کند و موجب باران های سیالبی در جنوب شرق ایران

می شود.

توده هوای گرم وخشک: در تابستان هوای گرم را از عربستان به ایران وارد می کند و باعث افزایش شدید دما می شود.



سوال 9

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

مهم ترین سامانۀ بارشی در ایران، توده هوای مرطوب غربی است که در دورۀ سرد سال وارد شده و موجب ریزش برف و باران و تأمین آب

می شود. توده هوای سودانی گاهی در دورۀ سرد سال رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد و باعث بارندگی می شود. زاویۀ تابش خورشید

هنگام ظهر، نزدیک به عمود است و به همین دلیل در این نواحی، مقدار تابش خورشید بیشتر و هوا گرم تر است. در اطراف خط استوا به دلیل

گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاّره ای تشکیل می شود.

سوال 10

گزینه 2 پاسخ:

گزینۀ «2»               

یکی از مهم ترین جبهه های هوا، جبهۀ قطبی است که بین هوای سرد قطب و هوای گرم استوایی در منطقه معتدله تشکیل می شود. جبهه

قطبی در تغ�رات آب وهوایی ایران نقش مهمی دارد.

سوال 11

گزینه 2 پاسخ:

موارد «الف، ج و ه_» از ویژگی های اصلی مناطق خشک و بیابانی است.

موارد «ب و د» از عوامل ایجاد بیابان های ایران است.

سوال 12

گزینه 1 پاسخ:

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی «1»: ریزگردها موجب آسیب رساندن به جنگل های زاگرس می شوند.

گزینه ی «3»: برای حل مشکالت محیط زیست کشور، مدیران، برنامه ریزان و مسئوالن باید به بعد مکانی تصمیم گیری های خود توجه جّدی

کنند.

گزینه ی «4»: محدوده ی جغرافیایی بحرانی این پدیده (ریزگردها) کشورهای ایران، عراق،  ترکیه، کویت و عربستان هستند.

سوال 13

گزینه 3 پاسخ:

گاهی در دوره سرد سال «توده هوای سودانی» رطوبت دریای سرخ را به ایران می آورد و باعث بارندگی می شود.

توضیح ارائه شده در گزینه «3»، درباره توده هوای گرم و خشک است.



سوال 14

گزینه 1 پاسخ:

چهت رشته کوه های بلند مانند البرز و زاگرس در پراکندگی جغرافیایی بارش کشور اثر دارد. این عامل موجب بارش های بیشتر در دامنه های

شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس شده است.

سوال 15

گزینه 3 پاسخ:

با توجه به شکل 9 صفحه 36 کتاب درسی که رابطه عرض جغرافیایی و دما در کشور را نشان می دهد، در مناطق جنوبی کشور که در عرض های

پا�ن جغرافیایی قرار دارند (به خط استوا نزدیک ترند)،  زاویه تابش خورشید هنگام ظهر، نزدیک به عمود است و به همین دلیل در این نواحی،

مقدار تابش خورشید بیشتر و هوا گرم تر است؛ مانند استان های هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان. ولی در مناطق شمالی کشور که در

عرض های باالی جغرافیایی قرار دارند و زاویه  تابش خورشید مایل تر است، مقدار تابش کمتر و هوا سردتر است؛ مانند استان های آذربایجان

غربی و شرقی. از میان شهر های صورت سؤال، زنجان در عرض جغرافیایی باالتر از شیراز قرار گرفته است و زاویه تابش خورشید در آن، مایل تر

است.

تشریح گزینه های دیگر:

شهر های گزینه های «2 و 4»: تقریبًا در یک عرض جغرافیایی اند.

گزینه «1»: بندرعباس در عرض جغرافیایی پا�ن تر از زاهدان قرار دارد.

سوال 16

گزینه 4 پاسخ:

شیراز آب وهوای کوهستانی دارد اما بارش کم و خشکی هوا ویژگی آب وهوای گرم و خشک است.

سوال 17

گزینه 2 پاسخ:

توده هوای سرد و خشک سیبری منجر به سردی و خشکی هوا در ماه های سرد و موجب بارش در سواحل خزر می شود.

توده هوای سودانی در دوره سرد سال رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد و موجب بارندگی می شود.



سوال 18

گزینه 1 پاسخ:

الف) بجنورد و زنجان در عرض های جغرافیایی باالتر قرار داد و زاویه تابش خورشید در این مناطق مایل تر است.

ب) در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی، به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پرفشار جنب حاّره ای تشکیل می شود و دارای آب و

هوای گرم و خشک است که مانع از صعود هوا و تشکیل ابر و بارندگی می شود.

پ) در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت، اختالف دما زیاد است ولی در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور

اختالف دما کمتر است.

سوال 19

گزینه 1 پاسخ:

توده هوای مرطوب موسمی در برخی از سال ها در دوره گرم از اقیانوس هند به ایران نفوذ می کند.

توده هوای سودانی گاهی در دوره سرد سال از غرب، رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد.

منشأ توده هوای مرطوب موسمی، اقیانوس هند است.

سوال 20

گزینه 3 پاسخ:

الف) ویژگی آب و هوای گرم و خشک است؛ مثل بیرجند و شاهرود

ب) ویژگی آب و هوای معتدل خزری است؛ مثل گرگان، ساری و رشت

پ و ت) ویژگی آب و هوای کوهستانی است؛ مثل زنجان، شیراز، تبریز و شهرکرد

ث) ویژگی آب و هوای گرم و شرجی است؛ مثل بوشهر و بندرعباس

سوال 21

گزینه 3 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

الف) دشت کویر، بیابانی گرم با زمستانی سرد است.

ب) بیابان لوت، بیابانی گرم با زمستان های مالیم است.



سوال 22

گزینه 4 پاسخ:

شکل گزینه «4»، شرایط وارونگی دما را به درستی نشان می دهد.

سوال 23

گزینه 3 پاسخ:

کویر، بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پف کرده ای گفته می شود که تبخیر شدید، عامل اصلی شکل گیری آن است.

سوال 24

گزینه 1 پاسخ:

در هواشناسی سعی می شود عناصر و عوامل به وجود آورنده هوا مانند بارش،  دما و … شناسایی شود تا در نتیجه این شناخت، بتوان وضع هوا

را در کوتاه مدت پیش بینی کرد.

سازمان هواشناسی کشور با استفاده از اطالعات روزانه، مانند فشار، رطوبت و دما نقشه های هواشناسی تهیه می کند.

سوال 25

گزینه 4 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

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

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 تقریبًا همسان

باشد.

سوال 26

گزینه 1 پاسخ:

بخش زیادی از «بیابان لوت» به دلیل قرارگیری در منطقۀ فشار زیاد جنب حاره ای، کمتر از 30 میلی متر باران دارد.

«کویر» بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پف کرده ای گفته می شود که تبخیر عامل اصلی شکل گیری آن است؛ موقعیت ایران به گونه ای

است که یکی از بزرگ ترین کویرهای جهان را به وجود آورده است.

دریاچه حوض سلطان در غرب «دشت کویر» در استان قم قرار گرفته است.



سوال 27

گزینه 2 پاسخ:

برای حل مشکالت محیط زیست کشور، مدیران، برنامه ریزان و مسئوالن باید به «بعد مکانی» تصمیم گیری های خود توجه جدی کنند. عواملی

چون کاهش ریزش های جّوی، «خشک شدن باتالق ها» و مدیریت ضعیف منابع آب در این مناطق، باعث شکل گیری بحران ریزگردها شده

است.

سوال 28

گزینه 4 پاسخ:

مناطق داخلی و شرقی کشور به دلیل دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی، به مناطق خشک و بیابانی تبدیل شده اند؛ مانند بیابان طبس.

کوهستان های البرز و زاگرس همچون سّدی در مقابل عبور توده هوای مرطوب به نواحی داخلی کشور قرار گرفته اند؛ بنابراین، نواحی داخلی

کشورمان بارش بسیار کمی دارد و مناطق خشکی مانند بیابان دشت کویر را به وجود آورده است.

سوال 29

گزینه 2 پاسخ:

شهرکرد و بیرجند بین عرض های جغرافیایی 30 تا 35 درجه شمالی قرار گرفته اند و اثر آب و هوایی هر یک از توده های هوای سودانی و

مرطوب موسمی به ترتیب، بارندگی و باران های سیالبی می باشد.


