
 تِْ٘ کٌٌذُ  ػلٖ ًذافٖ               (ٍٗصگٖ ّبٕ طج٘ؼٖ آس٘ب)سئَاالت هتي هطبلؼبت اجتوبػٖ ّطتن          درض ّفذّن 

 .هَلؼ٘ت جغراف٘بٖٗ لبرٓ آس٘ب را ثٌَٗس٘ذ-1

 .آس٘ب از لطت ضوبل تب جٌَة هذار استَا اهتذاد ٗبفتِ است ٍ ثخص اػظن آى در ً٘وکرٓ ضوبلٖ لرار دارد

 اطراف لبرٓ آس٘ب کذام ال٘بًَسْب لرار دارًذ؟-2
 ال٘بًَض آرام:   ضرق–ال٘بًَض ٌّذ : جٌَة-  ال٘بًَض هٌجوذ ضوبلٖ: ضوبل

 .از لبرٓ افرٗمب جذا هٖ ضَد .. سَئس.. از آهرٗکبٕ ضوبلٖ ٍ از طرٗك کبًبل  .. ثرٌٗگ.. لبرٓ آس٘ب از طرٗك تٌگِ -3

 اٍراس٘ب ثِ کجب گفتِ هٖ ضَد؟-4
در ث٘ي لبرُ ّبٕ جْبى، تٌْب دٍ لبرٓ آس٘ب ٍ ارٍپب ثِ ّن چسج٘ذُ اًذ ثِ ّو٘ي دل٘ل، ثؼضٖ از جغراف٘ذاًبى اٗي دٍ لبرُ را ٗکٖ 

 . ًبه٘ذُ اًذ"اٍراس٘ب"داًستِ ٍ آى را 

 .هرز ث٘ي دٍ لبرٓ آس٘ب ٍ ارٍپب است .. اٍرال..رضتِ کَُ -5

 .است .. آس٘ـب.. ٍس٘ؼترٗي لبرٓ جْبى -6

. ثب تَجِ ثِ ًوَدار، ٍسؼت لبرُ ّب را ثب ٗکذٗگر همبٗسِ کٌ٘ذ-7
آهرٗکبٕ جٌَثٖ  -4آهرٗکبٕ ضوبلٖ -3آفرٗمب -2آس٘ب -1

استرال٘ـب ٍ ال٘ـبًَسِ٘ -7ارٍپـب  -6لطت جٌـَة -5

 
 

 .ًبّوَارْٗبٕ لبرٓ آس٘ب را ثٌَٗس٘ذ-8
 فالتْبٕ ثلٌذ ٍ کَّْبٕ هرتفغ -1

 سرزه٘ي ّبٕ پست-2

 هجوغ الجساٗر آتطفطبًٖ-3

 .فالتْبٕ آس٘ب را ثِ ترت٘ت از غرة ثِ ضرق ًبم ثجرٗذ-9

 آًبتَلٖ، اٗراى، تجت ٍ هغَلستبى

 ثلٌذترٗي للِ جْبى چِ ًبم دارد ٍ چِ لمجٖ ثِ آى دادُ اًذ؟-10

 ثبم دً٘ب- للِ اٍرست

 رٍدّبٕ پر آة آس٘ب چِ چ٘سٕ را ثَجَد آٍردُ است؟-11

 جلگِ ّبٕ پٌْبٍر

 .سِ جلگٔ ثسرگ آس٘ب را ًبم ثجرٗذ-12

 . جلگٔ چ٘ي – جلگٔ گٌگ ٍ سٌذ –جلگٔ ثسرگ س٘جرٕ 

 چلگٔ سٌذ ٍ گٌگ از آثرفت کذام رٍدّب تطک٘ل ضذُ است؟-13
 از آثرفت رٍدّبٕ گٌگ ٍ سٌذ 

 .سرچطوِ هٖ گ٘رًذ.. ّ٘وبل٘ب .. رٍدّبٕ گٌگ ٍ سٌذ از رضتِ کَّْبٕ -14

 جلگٔ گٌگ ٍ سٌذ ضبهل کذام کطَرّب هٖ ضًَذ؟-15
 .ضوبل ٌّذ، کطَر پبکستبى ٍ ثٌگالدش 

 



 .دلتب را تؼرٗف کٌ٘ذ-16

 .هٖ گٌَٗذ (∆)از اًجبضتِ ضذى آثرفت ّب در هصت رٍدّب، سرزه٘ي ّبٕ هثلث ضکلٖ ثِ ٍجَد هٖ آٗذ کِ ثِ آًْب دلتب 

 دلتبّب چگًَِ تَسؼِ هٖ ٗبثٌذ؟-17

 .ثب اًجبضتِ ضذى دائوٖ آثرفت ّب، دلتبّب پَ٘ستِ تَسؼِ هٖ ٗبثٌذ ٍ در آة درٗب پ٘ص هٖ رًٍذ

 دلتبّب چگًَِ سرزه٘ي ّبٖٗ ّستٌذ؟-18

 .دلتبّب زه٘ي ّبٕ هٌبسجٖ ثرإ کطبٍرزٕ ثَدُ ٍ جوؼ٘ت اًجَّٖ را در خَد جبٕ دادُ اًذ

 سبکٌبى دلتبّب در هؼرض چِ خطراتٖ ّستٌذ؟-19
 .در هؼرض خطراتٖ چَى طَفبى ّبٕ درٗبٖٗ، طغ٘بى رٍد ٍ س٘الة ّستٌذ

 .پذٗذ آهذُ است.. ٗبًگ تسِ ک٘بًگ..جلگٔ ثسرگ چ٘ي از آثرفت رٍد -20

 هجوغ الجساٗر آتطفطبًٖ آس٘ب در کذام لسوت اٗي لبرُ لرار دارًذ؟-21

 .در هطرق ٍ جٌَة ضرلٖ آس٘ب ثِ ٍٗصُ در کٌبرُ ّبٕ ال٘بًَض آرام

 سِ هجوغ الجساٗر آتطفطبًٖ آس٘ب را ًبم ثجرٗذ؟-22
 . شاپي، فل٘پ٘ي ٍ اًذًٍسٕ

 .ّستٌذ .. جــَاى..ضرق ٍ جٌَة ضرلٖ آس٘ب دارإ ًبّوَارٕ ّبٕ -23

 کطَرّبٕ هٌطمِ ضرق ٍ جٌَة ضرلٖ آس٘ب در هؼرض کذام ثالٗبٕ طج٘ؼٖ لرار دارًذ؟-24

 . زه٘ي لرزُ، سًَبهٖ ٍ فؼبل ضذى کَُ ّبٕ آتطفطبًٖ

. تحم٘ك کٌ٘ذ کطَر فل٘پ٘ي از چٌذ جسٗرُ تطک٘ل ضذُ است-25

.  جسٗرُ ثصَرت ػوذُ دارإ جوؼ٘ت هٖ ثبضٌذ11 جسٗرُ هٖ ثبضذ کِ از اٗي تؼذاد تٌْب در 7107کطَر فل٘پ٘ي دارإ 

 سرزهٌْ٘بٕ هجبٍر لطت ضوبل در س٘جرٕ چِ ًَع آة ٍ َّاٖٗ دارًذ؟- 26

 .َّا در توبم رٍزّبٕ سبل سرد ٍ دارإ ٗخجٌذاى ّبٕ طَالًٖ است

 کذام لسوت آس٘ب دارإ آة ٍ َّإ لبرُ إ است؟-27

 . ثخص ّبٕ داخلٖ ٍ هرکسٕ آس٘ب

 ٍٗصگٖ آة ٍ َّإ لبرُ إ چ٘ست؟-28
 .زهستبى ّب ثس٘بر سرد ٍ تبثستبى ّب ثس٘بر گرم ٍ خطک است

 .دارًذ .. گـرم..سرزه٘ي ّبٕ هجبٍر درٗبّب از درٗبٕ سرخ تب جسٗرُ تبَٗاى در ضرق چ٘ي،آة ٍ َّإ -29

 ثِ طَر کلٖ از ًظر ثبرش، آس٘ب را هٖ تَاى ثِ چٌذ ثخص تمس٘ن کرد؟-30
 (سجس)آس٘بٕ هرطَة(الف

 آس٘بٕ خطـک (ة

 ثِ کذام لسوت از آس٘ب،آس٘بٕ هرطَة هٖ گٌَٗذ؟-31
لرار دارًذ آس٘بٕ سجس را تطک٘ل هٖ  (هًَسَى)سرزه٘ي ّبٕ هطرق، جٌَة ٍ جٌَة ضرلٖ آس٘ب کِ در هؼرض ثبدّبٕ هَسوٖ 

 .دٌّذ

 ثبدّبٕ هَسوٖ در چِ فصل از ال٘بًَض ّب هٖ ٍزًذ؟-32
 در اٍاخر ثْبر ٍ فصل تبثستبى 

 



 

 زًذگٖ رٍستبٖٗ ٍ کطبٍرزٕ ثِ ثبرش کذام ثبراى ّب ثستگٖ دارد؟ چرا؟-33
زًذگٖ رٍستبٖٗ ٍ کطبٍرزٕ ثِ رٗسش ثبراى ّبٕ هَسوٖ ثستگٖ دارد ٍ در صَرت ثبرش کن ٗب ًبهٌظن،کطبٍرزاى خسبرت هٖ 

 .الجتِ رٗسضْبٕ ضذٗذ ثبراى ّبٕ هَسوٖ ً٘س گبّٖ هَجت طغ٘بى رٍدخبًِ ّب ٍ ثرٍز س٘ل در اٗي هٌطمِ هٖ ضًَذ. ثٌٌ٘ذ

 آس٘بٕ خطک کجبست؟-34
سرزه٘ي ّبٕ غرثٖ ٍ جٌَة غرثٖ آس٘ب ضبهل ػرثستبى، داخل فالت آًبتَلٖ ٍ فالت اٗراى ٍ ّوچٌ٘ي آس٘بٕ هرکسٕ ثِ ٍٗصُ ث٘بثبى 

 .گُجٖ از ًَاحٖ خطک آس٘ب هحسَة هٖ ضًَذ

: با توجه به نقشۀ آب و هوا به پرسش ها پاسخ دهید

 چرا َّإ تجت هبًٌذ ًَاحٖ لطجٖ ٍ ضوبل آس٘ب سـرد است؟-35
 .چَى ثلٌذترٗي فالت رٍٕ زه٘ي است

ثبدّبٕ هَسوٖ از سوت کذام ال٘بًَض ّب ثِ هطرق ٍ جٌَة  -36

  ٌّــذ–آرام ضرلٖ آس٘ب هٖ ٍزًذ؟  

چـرا ثبدّبٕ هَسوٖ ًوٖ تَاًٌذ ثِ آس٘بٕ هرکسٕ ٍ ث٘بثبى گُجٖ  -37

 .زٗرا رضتِ کَُ ّبٕ ّ٘وبل٘ب هبًغ ًفَر هٖ ضَدًفَر کٌٌذ؟  

چرا سرزه٘ي ّبٕ جٌَة آس٘ب در ث٘طتر هَالغ سبل آة ٍ َّإ  -38

 .زٗرا اٗي ًَاحٖ ثِ هــذار استَا ًسدٗکتر ّستٌذگرم دارًذ؟  

 ٍزش کذاه٘ک از ثبدّب، کطَر هب را تحت تأث٘ر لرار هٖ دّذ؟-39
 .ثبدّبٕ هذٗتراًِ إ ٍ در زهستبى
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