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تاریخ1396/--/-- :

تاری
 -1چرا نواحی آب و هوایی در همه جای ایران یکسان نیست؟ کشور ما ایران ،کشور پهناوری است .برخی
جاهای آن کوهستانی و برخی پست و کم ارتفاعاند .بخشهایی از سرزمین ایران در کنار دریا واقع شدهاند و بخش
های وسیعی از دریا فاصله دارند؛ بنابراین ،نوع آب و هوا در همه جا یکسان نیست.
 -2چند ناحیهی آب و هوایی در ایران وجود دارد؟ ناحیهی معتدل و مرطوب خزری ،ناحیهی معتدل و
نیمه خشک کوهستانی ،ناحیهی گرم وخشک داخلی ،ناحیهی گرم و شرجی سواحل جنوب
 -3ناحیهی خزری در کجا واقع است و چه ویژگیهایی دارد؟ این ناحیه در کنارهی دریای خزر واقع شده
است .در این ناحیه ،باران فراوان میبارد و گرما و سرمای شدید وجود ندارد .وسعت ناحیهی خزری بسیار کم است.
 -4وسعت ناحیه خزری چگونه است؟ بسیار کم
 -5ناحیهی کوهستانی شامل چه قسمتهایی است؟ این ناحیه شامل کوههای بلند و دامنههای البرز و
زاگرس است.
 -6ناحیهی معتدل و نیمه خشک کوهستانی چه ویژگیهایی دارد؟ در این ناحیه ،در بیشتر ماههای سال
هوا سرد است .در زمستان برف زیادی روی کوهها مینشیند و دمای هوا به زیر صفر درجه میرسد .این ناحیه
تابستانهایی معتدل دارد.
 -7تفاوت بارندگی در ناحیهی کوهستانی و ناحیهی خزری را بیان کنید .در ناحیهی کوهستانی میزان
بارندگی مناسب است امّا این ناحیه به اندازهی ناحیهی خزری پر باران نیست.
 -8ویژگی آب و هوایی گرم و خشک چیست؟ این ناحیه تابستانهای گرم و زمستانهای سرد دارد و مقدار
بارش در آن کم است.
 -9کدام ناحیهی آب و هوایی ایران وسیعتر است؟ ناحیه گرم و خشک داخلی
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تاری
 -10کدام نواحی از کشورمان آب و هوای گرم و خشک دارند؟ بیشتر نواحی داخلی
 -11ویژگی نواحی گرم و شرجی سواحل جنوب را بیان کنید .این ناحیه نیز تابستانهای گرم و زمستانهای

معتدل دارد .در سواحل جنوب هم مقدار بارش کم است .به همین دلیل ،این ناحیه جزء نواحی خشک است ،امّا
به علّت رطوبت دریا ،هوا در آنجا حالت شرجی پیدا میکند؛ یعنی بسیار نمناک میشود.

