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آیا اهکاى حیات دس عغاسد ٍ هطتشی ٍجَد داسد؟

 -2سْیل تشای تاصدیذ علوی تِ هَصُ سفتِ تَد،تکِ سٌگی سا دیذ کِ تش سٍی آى ًَضتِ تَد ضخاًِ ی(ضْاب سٌگ) پیذا ضذُ دس تیاتاى
لَت،داًص آهَص عضیض ضوا تٌَیسیذ:
الف)ضخاًِ ّا چگًَِ تَجَد هی آیٌذ؟
ب) تیطتش دس کجا سقَط هی کٌٌذ؟
ج)چگًَِ پیچیذُ تشیي تکٌَلَطی ّای اًساى سا تْذیذ هی کٌٌذ؟
 -3دس تسیاسی اص ضة ّا هی تَاى تیشّای دسخطاًی اص ًَس سا هطاّذُ ًوَد؛
الف)آى ّا چِ ًام داسًذ؟
ب)چگًَِ تَجَد هی آیٌذ؟
 -4هحوذ تِ ّوشاُ خاًَادُ اش دس حال هسافشت تِ هطْذ تَدًذ،دس هیاى ساُ ٍ دس جادُ ای تشای ادای ًواص هغشب تَقف کشدًذ؛هحوذ تا
استفادُ اص ایٌتشًت صاٍیِ ی اًحشاف ضْشی کِ دس آًجا هتَقف ضذُ تَد سا تِ دست آٍسد.پذس اٍ ًیض قغة ًوا تِ ّوشاُ داضت.آًْا چگًَِ هی
تَاًٌذ جْت قثلِ سا تعییي کٌٌذ؟

 -5ضکل هقاتل چِ ٍسیلِ ای سا ًطاى هی دّذ؟یکی اص کاستشدّای ایي ٍسیلِ سا تٌَیسیذ؟

ب) ّش یک اص عثاست ّای علوی صیش تعشیف کذام هفَْم علوی است؟
) 1فاصلِ ای کِ ًَس دس هذت یک سال عی هی کٌذ..................................
 )2اتثش عظین ٍ چشخاًی اص گاص ٍ گشد ٍ غثاس تَدُ کِ داًطوٌذاى ستاسُ ضٌاس،آًشا هٌطاء هٌظَهِ ضوسی هیذاًٌذ.................
 -6دٍ هَسد اص کاستشد صَست ّای فلکی سا دس گزضتِ تٌَیسیذ؟
 -7تشای ّشیک اص تعاسیف صیش کلوِ هٌاسة سا اًتخاب کشدُ ٍ داخل پشاًتض تٌَیسیذ:
(سیاسک – ضْاب سٌگ – ستاسُ دًثالِ داس –ضْاب –قوش – سیاسُ)
الف)قغعِ سٌگ ّای سشگشداًی اص فضا کِ پس اص عثَس اص جَ صهیي تِ سغح آى تشخَسد هی کٌٌذ()..........................
ب) هجوَ عِ ای اص سٌگ ّای فضایی کِ تش سٍی کوشتٌذ تیي هذاس هشیخ ٍ هطشی تِ دٍس خَسضیذ هی چشخٌذ)..................(.
ج)اجشام آسواًی کِ تحت تاثیش ًی شٍی جارتِ تِ دٍس سیاسُ هی چشخٌذ().............................

ً -8ضدیک تشیي سیاسُ تِ صهیي کِ دهایی تیطتش اص دهای صهیي داسد:
ب) هشیخ □

الف)عغاسد □

ج)هطتشی □

د) ًاّیذ □

 -9الف) قثلِ دس ایشاى ّوَاسُ تِ کذم سوت است؟................................
ب) غیش اص قغة ًوا یک سٍش تعییي جْت ّای جغشافیایی دس ضة استفادُ اص  ٍ........................دس سٍص استفادُ اص ............................است.
ج) یک سیاسُ ی گاصی (تیشًٍی) سا ًام تثشیذ؟
د)کْکطاى سا تعشیف کٌیذ؟
 -11تِ ًظش ضوا چشا هی تَاى اص صَست ّای فلکی تِ عٌَاى تقَین استفادُ کشد؟
 -11سِ ضشعی کِ تایذ یک جشم آسواًی داضتِ تاضذ تا تِ عٌَاى سیاسُ هحسَب ضَد،کذاهٌذ؟
 -12دس جذٍل صیش هفاّین ستَى (الف) سا تِ عثاست ّای هٌاسة آى دس ستَى( ب) تا خظ هتصل کٌیذ(تَجِ کٌیذ:یک هفَْم اضافی است)
الف
اسغشالب
تلسکَج
قوش
ضْاب

ب
○
○
○
○

○ جشم آسواًی کِ دس اثش ًیشٍی گشاًص تِ دٍس یک سیاسُ دس گشدش است.
○ تیش ّای دسخطاى ًَس کِ دس ضة هی تَاى دس آسواى هطاّذُ کشد.
○ اتضاس ًجَهی کِ تشای تعییي صاٍیِ استفاع ستاسگاى ٍ هغالعات ًجَهی دیگش استفادُ هی ضَد

 -31تش اساس آًچِ دس تحث ًگاّی تِ فضا آهَختِ ایذ تِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ؟
الف) جشم آسواًی کِ تحت تاثیش ًیشٍی گشاًص تِ دٍس یک سیاسُ دس گشدش است،چِ ًاهیذُ هی ضًَذ؟
ب) ا هشٍصُ دس ضْش ّای تضسگ،تِ دلیل ٍجَد ًَس فشاٍاى،اهکاى سٍیت ستاگاى دس ضة تخَتی ٍجَد ًذاسد.تِ ایي پذیذُ چِ گفتِ هی ضَد؟
ج)ّش سالِ ّضاساى سٌگ فضایی ٍاسد جَ صهیي ضذُ ٍ تِ صهیي تشخَسد هی کٌٌذً،ام ایي اجشام آسواًی چیست؟
د) تِ ضکل ّای تخیلی(تِ ضکل اضیاء ٍ حیَاًات)کِ هٌجواى قذیوی تشای تعییي هَقعیت ستاسگاى دس آسواى تِ کاس هی تشدًذ چِ هی
گَیٌذ؟

