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توده هواي گرم از روي منابع رطوبت به علت سبگی به طرف باال حرکت کرده و در ارتفاعات به علت سرد اشباع شده  
 و حجم آن افزایش یافته و در نتیجه رطوبت به صورت باران می بارد

.  با توجه به شکل داده شده به سئواالت پاسخ دهید) 52  

1100     990        1000                                     )کم فشار ( : نوع کانون فشار را مشخص نمایید
         )گرم ( هوا در کانون منطقه چه وضعیتی دارد؟  -
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 .کلمات مناسب پر کنیدجاهاي خالی را با  -1

 ..شده استتشکیل ..... .....و از . دارد....  زمین است گه حالت ......لیتوسفر بخش 

  وخاك سنگ،  جامدخارجی ،   

نمونه ایی از یک صفحه بسیار .  .........به طور کامل در بستر اقیانوس قرار دارد و صفحه  .........  صفحه ي -2
  .کوچک است

  عربستان -راماقیانوس آ

  ............مانند. زیاد است............ اشکال کارستی در کوههاي  -3

  علی صدر -  زاگرس

. تبدیل می شود................ سواحل صخره ایی طی سالیان دراز در اثر فرسایش به  -4

  سواحل هموار
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 :گزینه ي مناسب را انتخاب کنید -5

به "پوشانده ي بیش از یک سوم سطح زمین"هم چنین"نواحی سکونت ،زندگی و فعالیت انسان"عبارت- الف 
 .معرفی می کندترتیب کدام پدیده هاي جغرافیایی را 

 *دشت-دشت-4            کوه         -فالت-3                 دشت  -فالت-2        تپه     -دشت-1

 عوامل مهم در ایجاد هوازدگی شیمیایی کدام اند؟-ب 

زمان-اب و هوا-4زمان            -رطوبت-3        *رطوبت-اکسیزن- 2    اکسیزن    -اب و هوا -1

 یخچال چیست؟عامل محرك -ج 

 وزن سنگ بستر-4         *      فشار یخ -3                نواحی مرطوب   -2                 بیابان  -1

 از اشکال حاصل از فرسایش تراکمی نیست؟ کدام گزینه-د

 تپه هاي ماسه ایی-4               *دود کش جن-  3                   برخان      -2                تلماسه    -1

 :عبارت راست را به کلمه هاي سمت چپ متصل کنید-6

 هوازدگی زیستی  -1             4  .نسبت به کوههاارتفاع کم تري دارند، اما از نواحی پیرامون خود بلند ترند - ا

 فرسایش تراکمی -2        1   .فعالیت موجودات زنده موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در سنگ می شود-2

 دشت -3                  5  نواحی ساحلی به طور دائم در معرض هجوم این نیرو قرار دارد-3

  تپه  -4             2 .و جزایر مرجانی و باتالقها جزو این اشکال فرسایشی قرار دارند آب سنگ ها-4

 نیروي امواج -5         

  :به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :7

 عبارت تپه هاي ماسه ایی هاللی شکل که دو زاییده در جهت باد دارند چیست؟-1

  برخان 

چاله هاي بادي تا چه زمانی گسترش می یابند؟ -2

 .تا به سطح آبهاي زیر زمینی برسد 
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 باران هاي اسیدي در نتیجه کدام گازها بوجود می آید؟-8

 دي اکسید گوگرد و نیتروژن

 :یر پاسخ کامل دهیدبه سواالت ز-9

تفاوت فالت ها و کوه ها را بنویسید؟ -1

 کوهها نوك تیز و مرتفع دامنه تند

 فالتها بلند و نسبتا هموار.

 دارد؟و در کدام آب و هوا سرعت بیشتري دارد؟سرعت هوازدگی در سنگ ها به چه عواملی بستگی -10

 )گرم و مرطوب (   جنس سنگ-زمان-نوع آب و هوا

چه عواملی سبب فرسایش بادي در بیابان می شود؟ -11

.وجود خاکهاي نرم. - وزش باد شدید - آب و هواي خشک  

 حرکت تلماسه ها چگونه است؟ -12

رو ریخته و باال رانده و پس از رسیدن به تاجدر دامنه پشت به باد فبا وزش باد و ماسه ي دامنه رو به بادبه طرف 
 .موجب حرکت آن می شود

 5درس 
کدام یک از این اجزا نقش اساسی تري در حیات و بقاي زیست کره دارند؟)1  

خزندگان)ت              انسان                    )پ            گیاهان        )ب        جانوران        )الف  

گیاهان: جواب  

کدام یک از این اجزا بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی زندگی خود دارد و قادر به تغییر دادن محیط )2
 نیست؟

پستانداران)ت                       انسان            )پ               گیاهان      )ب     جانوران           )الف  

جانوران:جواب  
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