
 

 

 

  

 

                     

 در جاٞای خاِی وّٕات ٔٙاسة لرار دٞیذ.

 

.ٔی ٘أٙذٔٛلؼیت ٔىا٘ی را  زٔیٗ رٚی تر پذیذٜ ٞر ٌرفتٗ لرار دلیك ٔىاٖ .1  

.درجٝ ترحسةاِٟٙارٔثذأ  ٘صف تا ٔىاٖ آٖ فاصّٝ از است ػثارت ٞرٔىاٖ جغرافیایی عَٛ .2  

.درجٝ ترحسة ٔذاراستٛا تا ٔىاٖ آٖ ازفاصّٝ است ػثارت ٞرٔىاٖ جغرافیایی ضػر. 3  

.ٌٛیٙذ ٔی ٔذار ٞا آٖ تٝ وٝ ا٘ذ ضذٜ رسٓ استٛا ٔٛازات تٝ ٘یٕىرٜ دٚ ٞر در دیٍری ٞای ٜدایر. 4  

  است.یری ض راٜ وٟىطاٖ ستارٜ ٔیّیاردٞا از یىی تٟٙا خٛرضیذی، ٔٙظٛٔٝ ٚ خٛرضیذ ستارٜ .5

 

 درست ٚ یا ٘ادرست تٛدٖ ػثارت ٞای زیر را ٔطخص وٙیذ.

 

درست .ا٘ذ ٜزد تخٕیٗ سأَیّیارد  5/4 را خٛرضیذی ٚٔٙظٛٔٝ زٔیٗ ػٕر دا٘طٕٙذاٖ .6  

درست٘ا .ا٘ذ ٜضذ وطیذٜ جٙٛب لغة تا ضٕاَ لغة از وٝ ٞستٙذ فرضی ٞای دایرٜ ٘یٓٔذارٞا  .7  

رستد .است آٖ سیارٜ سٛٔیٗ زٔیٗ، وٝ است سیارٜ ٞطت دارای خٛرضیذ ٔٙظٛٔٝ .8  

درست. است ٔرتغ ویّٛٔتر ٔیّیٖٛ 510 زٔیٗ ورٜ ٔساحت .9  

رست ٘اد .وٙٙذ ٔی رسٓ ٞا ٘مطٝ ٚ ٞا ورٜ رٚی را ٔذارٞا ٕٞٝ ٔؼٕٛالً .10  

  

 ٕ٘ٛ٘ٝ سؤاَ



 

 

 تٝ سؤاالت زیر پاسخ وأُ دٞیذ.

 ٔٙظٛٔٝ است؛ خٛرضیذی ٔٙظٛٔٝ از وٛچىی تخص ٔا زٔیٗ ؟وٙیذ راتیاٖ فضا در زٔیٗ جایٍاٜ .11

است. دیٍر آسٕا٘ی ٔتؼذد ٚاجراْ خٛرضیذ تٝ ٘اْ ستارٜ هی از ٔتطىُ خٛرضیذی  

 خٛرضیذی ٔٙظٛٔٝ ا٘ذ؟ ضذٜ تمسیٓ دستٝ چٙذ تٝ ٚ است؟ چٙذسیارٜ دارای ضٕسی ٔٙظٛٔٝ. 12

 سیارات دار٘ذ سٍٙی ٚجأذ خٛرضیذٞستٙذ سغٛح تٝ ٘سدیه وٝ سیار4ٜ است؛ سیار8ٜ دارای

 ا٘ذ ضذٜ تطىیُ ٔختّف ازٌازٞای ٚ ٘ذدٚرتر خٛرضیذ از وٝ سیار4ٜضٛ٘ذ ٚ  ٔی ٌفتٝ درٚ٘ی

.ضٛد ٔی ٌفتٝ تیرٚ٘ی سیارات  

 

ٚ  سیارٜ سٛٔیٗ زٔیٗ دارد؟ دیٍرسیارات تا تفاٚتی چٝ زٔیٗ درٚ٘ی، سیارات درٔیاٖ. 13

دارد. ٚجٛد آب ٔایغ ٚ زیست أىاٖ آٖ در وٝ ای سیارٜ ٚتٟٙا است درٚ٘ی سیارٜ تسرٌتریٗ  

 

 ضٕاَ دٚلغة از ٔساٚی درفاصّٝ ا٘ذ؟ ضذٜ تٙذی درجٝ ٚچٍٛ٘ٝ چیست؟ ٔذارٞا از ٔٙظٛر. 14

. دارد ٘اْ استٛا تسري دایرٜ وٙیٓ،ایٗ تصٛر زٔیٗ دٚر تٝ تسري دایرٜ یه تٛا٘یٓ ٔی ٚجٙٛب،

. ٌٛیٙذ ٔی ٔذار آٖ ٞا تٝ ضذٜ ا٘ذوٝ رسٓ استٛا ٔٛازات تٝ ٘یٕىرٜ دٚ ٞر در دیٍری ٞای دایرٜ

ا٘ذ. ضذٜ تٙذی درجٝ یاجٙٛتی ضٕاِی درجٝ 90 تا صفر تیٗ ٔذارٞا  

 

 ٞای دایرٜ ٘یٓ اِٟٙارٞا ٘صف ا٘ذ؟ ضذٜ تٙذی درجٝ ٚچٍٛ٘ٝ چیست اِٟٙارٞا ٘صف از ٔٙظٛر. 15

 اِٟٙار ٘صف. دار٘ذ ا٘ذ ٚعَٛ ٔساٚی ضذٜ وطیذٜ جٙٛب لغة تا ضٕاَ ازلغة ٞستٙذوٝ فرضی

 غرتی درجٝ 180 ضرلی ٚصفر تا درجٝ 180 تا صفر دیٍرتیٗ اِٟٙارٞای ٘صف ٚ درجٝ صفر ٔثذا

  .ا٘ذ ضذٜ تٙذی درجٝ

 ٘صف یه ٚ ٔذار یه ٚیر تر زٔیٗ ورٜ از ٞر٘مغٝ چیست؟ جغرافیایی ٔختصات از ٔٙظٛر .16

ٌٛیٙذ. ٔی ٔختصات جغرافیایی ٞا آٖ تٝ داردوٝ لرار ٔطخص اِٟٙار  



 

 

 رٚضی ٞای، ٔاٞٛار ٘اٚتری چیست؟ ٔىا٘ی ٔٛلؼیت درتؼییٗ ای ٔاٞٛارٜ ٘اٚتری از ٔٙظٛر. 17

 حروت ٔسیر ٚ جٟت جغرافیایی ٚ ٔٛلؼیت ارائٝ ترای ٔاٞٛارٜ ازچٙذیٗ آٖ در وٝ است جذیذ

 ٚ ٔاٞٛارٜ تیٗ وٝ رادیٛیی است أٛاج پایٝ تر ٞا سیستٓ لثیُ ایٗ وار ٔثٙای .دضٛ ٔی استفادٜ

.ضٛد ٔی تذَ ٚ رد ٔختّف، ٞای ٌیر٘ذٜ  

 

 ٌسیٙة صحیح را ا٘تخاب وٙیذ.

است؟ درجٝ چٙذ استٛا ٔذار .18  

  درجٝ 60د(  درجٝ                        90ج( ب( صفر درجٝ               درجٝ                  180اِف( 

 

٘أٙذ؟ ٔی چٝ را ٔطخص اِٟٙار ٚ٘صف ٔذار یه رٚی تر زٔیٗ از ٘مغٝ ٞر ٌرفتٗ لرار .19  

ػرض جغرافیایی( د     جغرافیایی   ٔختصات (ج     جغرافیایی عَٛ ب(        ٔٛلؼیت ٔىا٘ی اِف(  

 

دارد؟ ٘اْ چٝ خٛرضیذ تٝ ٘سدیه سیارٜ تسرٌتریٗ. 20  

٘اٞیذ( د                             زٔیٗ( ج                          تٟراْ ب(                              تیر اِف(  

 

تاضذ؟ ٔی سٕت وذاْ تٝ ایراٖ وطٛر در لثّٝ جٟت. 21  

جٙٛب ضرلید(  ضٕاَ ضرلی                  ج( ضٕاَ غرتی              ب(             غرتی  جٙٛب( اِف  

 

٘یست؟ زٔیٗ سیارٜ ٞای ٚیژٌی جسء ٔٛرد وذاْ .22  

 .است خٛرضیذی ٔٙظٛٔٝ سیارٜ سٛٔیٗب(  .          است خٛرضیذی ٔٙظٛٔٝ تیرٚ٘ی سیارات اِف( از

.دارد جأذ سغحد(                                                                      .دارد لٕر یه( ج  

 

  

پٛر لّی پرٚا٘ٝ. تاضیذ ٔا٘ا  


