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 سؤاالت چهارگزینه ای 
در کدام یک از نواحى زیرعلفزارهایى روییده است که از آن ها به عنوان چراگاه استفاده مى  .1

 شود؟

 ) سواحل دریا 4                    ) دره ها  3                             ×) کوهپایه2              دشت  )1

 استان از چه طریق اداره مى شود؟  .2

 × ) استاندارى4                      ) فرماندار3               ) شوراى شهر 2               شهردار  )1

 نظارت بر حمل و نقل عمومى بر عهده ی کدام مؤسسه است؟  .3

 ) راه و ترابرى 4                   ) نیروى انتظامى3        ) راهنمایى و رانندگى2       × شهردارى )1

 ایجاد فرهنگ سرا ها و خانه های سالمت بر عهده ی کدام مؤسسه است؟ .4

 ) بهداشت و درمان 4              ) وزارت مسکن 3       ×) شهردارى 2           اداره فرهنگ و ارشاد  )1

 ساخت و ساز ها بر عهده ی کدام مؤسسه است؟ نظارت بر   .5

 )راه و ترابرى 4            )استاندارى3        ) وزارت راه و مسکن و شهرسازى 2     × شهردارى )1

 در شمال شرقى ایران, کدام کوه ها یا رشته کوه ها واقع شده است؟  .6

 ) آذربایجان 4                                          ) دنا 3                     × ) خراسان2            البرز )1

 .قرار دارد,............در فاصله ی بین شیب تند کوه و دشت .7

 ) کوه ها 4                                  ) دشت ها 3               ) جلگه ها 2          ×کوهپایه ها )1

 ؟  ندارد   کدام قله در مرکز و جنوب شرقى ایران قرار  .8

 × ) بینالود4                                       ) تفتان 3                      ) هزار2              شیر کوه )1

 محسوب مى شود ؟ های ایران   قله سبالن جزو قله های کدام کوه .9

                  × ) کوههاى آذربایجان2                                                                      رشته کوه البرز )1

 ) رشته کوه زاگرس 4                                                        ) کوههاى شمال خراسان 3

 بلندترین قله ایران چه نام دارد؟ . 10

 ) بینالود 4                              ×) دماوند 3                       ) علم کوه2              سبالن  )1

 کوه های زاگرس را نشان مى دهد ؟کدام یک از گزینه های زیر جهت رشته   . 11

 × جنوب شرقى    -) شمال غربى2                                                    شمال غربى   -شمال شرقى )1

 جنوب شرقى   -) شمال شرقى4                                                         جنوب غربى   -) شمال غربى3

 . ایران در کدام قسمت آسیا واقع شده است . 12

 1(جنوب شرقى           2) شمال غربى                3) جنوب غربى×                       4) شمال شرقى 
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 تنوّ ع آب و هوای ایران   11درس 

 نکات مهم درس
 متنوع است   رانیا   یعیطب  طیمح

  .آمده است  د یپد   ی خاص  یجانور  ی و زندگ  ی اهی از کشور ما پوشش گ  هیهر ناح   در

 .دارد  ی مختلف  ی ها ستگاهی ز  رانیا

 ستگاهیکنند، ز   یم یو جانوران خاص زندگ  اهان یاز گ  یکه در آن مجموعه ا  یمنطقه بزرگ  به

 .ندیگو  یم(بوم ستیز)

 وهوا باعث تنوّع زیستگاه ها می شود.تنوّع آب  

 رطوبت،  میزان  بارندگی، میزان  هوا،  دمای   مثل  مختلف  عناصر   هواشناسی  های  ایستگاه  در   روز  هر

آن   روی   و   کنند   می ثبت  را   آنها  سپس.  کنند  می   گیری را اندازه  باد   وزش   سرعت   و جهت

 .دهند می  انجام   محاسباتی

 .هستند دما و  بارش   هوا  و  آب   عناصر   ترین   مهم

 :شدند  تقسیم هوایی و آب ناحیه چهار  به   را   ایران  شناسان   اقلیم   از   برخی

 خزری   مرطوب  و  معتدل   ناحیه 

  جنوب  شرجی  و   گرم  ناحیه  

 کوهستانی  معتدل  و   خشک   نیمه  ناحیه 

  مرکزی  خشک   و   گرم  ناحیه  

 : خزری  و  معتدل   ناحیه 

 ترین  مرطوب (دارد وجود  بارندگی  سال  های  ماه   تمام   دریا  و البرز  های   کوه  بین  خزر،   دریای کناره

 برای   خزری   ناحیه   در .یابد می  کاهش  بارندگی میزان  شرق   به غرب  از)  ایران هوایی  و   آب   ناحیه 

 محصوالت  از  برخی ط فق و  شود   می   استفاده ( دیم)   باران آب   از   کشاورزی  محصوالت   بیشتر کشت

 .دارد نیاز آبیاری  به   برنج   مانند 

 : جنوب  شرجی  و  گرم   ناحیه 

 خشک   نواحی جمله   از چابهار  بندر  تا   خوزستان   جلگه  از عمان،  دریای و  فارس  خلیج  های  کناره

 کم   بسیار  آن  در بارندگی  میزان   که   است

 زیاد  هوا  نم آن   آبهای   تبخیر  و  دریا  وجود  دلیل  به .  نیست  پذیر   امکان   دیم  زراعت .    است

 ( شرجی  حالت ).است

 : کوهستانی خشک  نیمه  و  معتدل   ناحیه 
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 در   شدید   های یخبندان و  برف   ارتفاعات  در  آن   اطراف   های   کوهپایه   و   ایران  مرتفع  های  کوهستان

 .است  دیم   صورت   به   کشاورزی .  است خشک  درتابستان .  دارند  باران  سال  از   ماه  9 زمستان

 : داخلی خشک   و  گرم   ناحیه 

 امکان دیم زراعت)  .بارد  می باران کم  مقدار   به هم آن  سال   از  ماه   چند   فقط  ایران مرکزی  نواحی

 روز  و   شب   دمای اختالف.لوت بیابان  مثل   است  نباریده  باران  ها  سال   مناطق  بعضی در.(نیست  پذیر 

 خاردار  های  بوته  گز،  تاغ،  درختان ( فقیر:  گیاهی پوشش  ).است زیاد  مناطق   این  در

 خشک   و گرم  های   تابستان :    هوا  و  آب   
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 سؤاالت متن

و جانوران خاص   اهان ی به منطقۀ بزرگى که در آن مجموعه اى از گ.  دی کن  فیرا تعر  ستگاهیز-1

 .ندیمى گو  ستگاهی زندگى مى کنند، ز

.. تنوع آب ها در کشور شده است،   ستگاهیعواملى که موجب گوناگونى تنوع ز  ن یاز مهمتر  کىی-2

 .است..  ىیو هوا

 مى کنند؟   رىیرا اندازه گ  ىیزهای هاى هواشناسى چه چ  ستگاهی در ا-3

 .رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد  زان یبارندگى، م زانیهوا، م   دماى 

 .است، .. دما .. و .. بارش.. عناصر آب و هوا  ن یتر مهم-4

 مى دهند؟   صیمنطقه را چگونه تشخ   ک یکارشناسان، آب و هواى -5

 . مکان، در طى ماه و سال   ک یدما و بارش   زانیم   رىیبا اندازه گ

 .دارد.. باران..، ..برف.. و ..تگرگ..    ری بارش اشکال مختلف نظ-6

 .نشان مى دهند..نمودار.. دما و بارش را به بصورت   زانیم-7

 نمودار خطى و نمودار ستونى   د؟ یرا نام ببر  ىیدو نمونه از نمودارهاى آب و هوا-8

 .نشان مى دهند.. قرمز.. و با رنگ  ..خطى..  را با نمودار    ه یناح  ک یدماى هواى   زان یم -9

 .نشان مى دهند.. آبى..  و با رنگ  ..ستونى..  را با نمودار    هیناح  کی بارش هواى   زانیم - 10

 دارد؟  ىیآب و هوا ۀیداراى چند ناح  رانی به طور کلى ا- 11

گرم و -4گرم و خشک داخلى -3خشک کوهستانى    مهیمعتدل و ن-2معتدل و مرطوب خزرى  -1

 شرجى سواحل جنوب 

 است؟  ىیها ژگىیمعتدل و مرطوب خزرى داراى چه و  ۀیناح- 12

در تمام ماه - 2خزر واقع شده است.    اى یکوه هاى البرز و در  ن یخزر ب   اى ی در کنار در هیناح  نیا-1

 زان یم-4. دیبه شمار مى آ   ران یا ىیآب و هوا  ۀ یناح نی مرطوب تر-3.هاى سال بارندگى دارد

 .تابستان ها و زمستان هاى معتدل دارد-5 .ابدیکاهش مى   ه یناح نی بارندگى از غرب به شرق ا

 استفاده مى شود؟   زی خزرى براى کشت محصوالت از چه چ   ۀ یدر ناح- 13

مى شود و فقط برخى از   استفاده(مید) محصوالت کشاورزى از آب باران    شتر ی براى کشت ب   

 .دارند ازی ن  ارىی محصوالت مانند برنج به آب 

 دارد؟   ى یها  ژگىی خشک کوهستانى چه و  مه یمعتدل و ن   ۀ یناح-  14

. در برخى ردیهاى اطراف آنها را در بر مى گ   ه یو کوهپا  ران یکوهستان هاى مرتفع ا  ه،یناح  نیا

به وجود مى  دی هاى شد  خبندان یمى بارد و    ادىی ز  برف در هنگام زمستان هیناح  ن یارتفاعات ا

با آنکه  ه،یناح  ن یداراى زمستان هاى سرد و تابستان هاى معتدل است. ا  ل یدل  ن ی. به همدیآ

 .ماه از سال بارش دارد، تابستان ها خشک است  9  با ی تقر



60 
 

 وجود دارد؟   م یخشک کوهستانى امکان کشت د  مهیمعتدل و ن  ۀیچرا در ناح- 15

 .بارش باران کافى در طى سال  ل یبه دل

 خشک کوهستانى چگونه است؟  مهیمعتدل و ن  ۀیدر ارتفاعات ناح   اهىیپوشش گ - 16

 .است  ده ییجنگل ها و مراتعى سر سبز رو  هیناح  ن یارتفاعات ا  در

 گرم و خشک داخلى شامل کدام نواحى است؟   ۀیناح - 17

 .است و تابستانهاى گرم و خشک دارد  ران یشامل نواحى مرکزى ا

 است؟  ل یگرم و خشک داخلى به چه دل   ۀ یخشکى ناح- 18

 .آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران مى بارد  ل یدل به

 اختالف دماى شب و روز چگونه است؟ رانی گرم و خشک داخلى ا  ۀیدر ناح - 19

 .گرم مى شود  ار یاست و تابستان ها هوا بس ادیدماى شب و روز ز  اختالف 

 چگونه است؟  رانیگرم و خشک داخلى ا   ۀیناح اهىی پوشش گ- 20

درختان تاغ و گز و  مانند  خشک پسند   اهان یاست و تنها گ  ری فق اهىی از نظر پوشش گ هیناح  نیا

 .بوته هاى خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند

 شده است؟   دهی از کجا تا کجا کش  ران یگرم و شرجى سواحل جنوب ا  ۀیناح- 21

 ده یعمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار کش  اى ی فارس و در  ج یدر کناره هاى خل هیناح  نیا

 .شده است

 چگونه است؟   ران ی گرم و شرجى سواحل جنوب ا  ۀیآب و هواى ناح- 22

 .دارد میگرم و زمستان هاى مال  اری تابستان هاى بس  ران،یطور کلى مناطق جنوبى ا   به

 جزء نواحى خشک است؟   ران یساحلى جنوب ا  ۀیچرا ناح - 23

 .کم است  ار یبس  هیناح  نی بارندگى در ا  زان یم رایز

 د؟ ی حالت شرجى به وجود مى آ  رانیگرم و شرجى سواحل جنوب ا   ۀ یچرا در ناح - 24

 .دیاست، حالت شرجى به وجود مى آ  ادیآب هاى آن نم هوا ز  ر یو تبخ   ا یوجود در  ل یدل به

 ار یشمال بارندگى بس   ۀیقرار دارند، اما در ناح  ا یهر دو در کنار در  ران ی شمال و جنوب ا  ۀ یناح- 25

 ست؟ ی امر چ نیاست، علت ا  ادتریز

 . خزر  اىی نفوذ هواى سرد از شمال در نیوجود رشته کوه البرز و همچن  لیدل   به   

 .دیدو شهر را نام ببر رانی ا  ىیآب و هوا  هیبراى هر ناح- 26

 – : زنجان    کوهستانى  خشک  مه یمعتدل و ن -2       سارى  –معتدل و مرطوب خزرى : رشت -1  

 –گرم و شرجى سواحل جنوب : بندر عباس -4کرمان   -  زد ی گرم و خشک داخلى :  -  3     کرمانشاه

 بوشهر 
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 فعالیت ها 
 .کنید   تکمیل  کالس در را  هوایی  و   آب  رهای   ( نمودا7  )   شمارۀ  کاربرگۀ (1

 هوایی و  آب   نمودارهای  (7  ) شمارۀ  کاربرگۀ

 ابتدا   آن   اعداد   از   استفاده  با  و کنید توجه  شهرکرد   ایستگاه  ماهانه   دمای   و   بارش  میانگین   جدول   به

 .کنید  کامل  خطی  صورت   به   را دما نمودار سپس  و ستونی  صورت  به را  بارش   نمودار 
 اسفند بهمن دی آذر  آبان مهر  شهریور مرداد تیر خرداد  اردیبهشت فروردین ماه ها

بارش 

 میلی متر 
50 24 5 0 0 0 7 28 52 56 54 53 

دما سانتی 

 گراد 
8 14 20 24 25 20 14 8 4 1- 0 4 
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 بسیار  بارندگی شمال   ناحیۀ   در   اما  دارند،  قرار  دریا   کنار  در  دو  هر  ایران   جنوب   و   شمال   ناحیۀ (2

 زیاد  بارندگی  علّت  بگویید  قبل  درس آموخته های به توجه  با  و   کنید   همفکری .دارد وجود  زیادی 

 .چیست  ناحیه این

 از  یکیشده که اگر    ه یناح  ن یدرا  یشمال سه عامل دست به دست هم داده وباعث بارندگ  ه یدر ناح

 .خواهدرفت  ن یازب   با ی هم تقر یعوامل حذف شود بارندگ  نیا

 خزر  یا یآب در ری تبخ -1

 راند ی م  ه یناح نی که رطوبت را به جنوب ا  هیناح نیبه ا  یوشمال غرب  یشمال  ی وزش بادها -2

شود و هنگام صعود   یمرطوب م  ی مرتفع البرز که مانع عبور توده هوا  ی وجود رشته کوه ها-3

 آورد   یرا فراهم م   ی ابر وبارندگ لی تشک  ط یشرا  مرطوب  ی هوا

  .ببرید نام   را   شهر   چند   وهوایی  آب   ناحیۀ هر  در   و   کنید  دقت  ایران   هوای   و   آب  نقشۀ  به (3

 بندرانزلی  -بابل  -گرگان-رشت   –   ساری   -----  خزری   مرطوب  و  معتدل   -الف

 شیراز   -تبریز–  سنندج  -کرمانشاه  –   زنجان   –  مشهد  ----  کوهستانی  خشک   نیمه و معتدل  -ب

 اهواز -قم-اصفهان  -زاهدان  –   کرمان  –  یزد   -------  داخلی  وخشک   گرم   -ج

 بندرچابهار   –   آبادان -بوشهر -  عباس   بندر   ---------  جنوب   سواحل   شرجی  و  گرم   -د

 .کنید  کامل  را   ایران  هوایی  و آب نواحی  نقشه  (8  )شمارۀ  کاربرگۀ  (4

                            ایران  هوایی  و   آب (نواحی8)  شمارۀ   کاربرگۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بنویسید را  هوا  و آب  نوع  آن  روی  و کنید  آمیزی  رنگ  راهنما   طبق   را   نقشه 1

 .بنویسید را   آنها  نام و کنید آمیزی رنگ  آبی رنگ  با  را   دریاها 2

 .بنویسید نقشه روی  را  آنها  ونام  بزنید  مثال  شهر  دو  هوایی  و   آب ناحیه هر  از 3

 معتدل ومرطوب خزری

 گرم و خشک 

 مشهد 

 کرمان

 تبریز 
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 باره  این   در .  گذارد  می  تأثیر   غیره  و  پوشاک   مسکن،   غذا،  انسان،  های   فعّالیت   بر  وهوا   آب   تنوع  5

 کامل  می گویند  خود  زندگی  محل   از   ایران  های  بچه  آن  در که (را9)   کاربرگۀ شمارۀ  و   کنید   فکر

 .کنید 

 پاسخ به عهده دانش آموز 

 

 

 

 سؤاالت چهارگزینه ای 

 
 کدام است ؟  رانیا   ییآب و هوا  ی   ه یناح ن یتر مرطوب1

 ی خشک داخل  ی هیب) ناح                                    یخشک کوهستان   مهین  ه ی) ناحالف

 × یخزر   ی هید) ناح                             یسواحل جنوب   یگرم و شرج  ی هی) ناحج

 

 ؟   د یآ یعناصر آب و هوا به شمار م  نی از مهم تر  ر یاز موارد ز کی کدام   .2

 و ارتفاع   ا یاز در ید) دور             ج) ارتفاع و دما               ×ب) دما و بارش         و بارش  ارتفاعالف)

 

 چگونه است ؟   ی خشک کوهستان   مهین  ی   ه یناح  ی آب و هوا .3

 سرد  ار یبس  یگرم و زمستان ها   ار یبس  ی) تابستان ها   الف

 گرم   ی معتدل و تابستان ها یب) زمستان ها  

 × معتدل  یسرد و تابستان ها   ی ) زمستان هاج

 م یمال  ی گرم و زمستا ن ها  ار یبس  ید) تابستان ها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 




