ًوًَِ سؤال
زر خاّای ذالی ولوات هٌاسة لزار زّیس.
 .1هثٌای ساػت ٍالؼی ،هَلؼیت ذَرضیس زرآسواى است.

 .2زر اٍّل تیزهاُ ،ذَرضیس زر ًیوىزُ ضوالی تِ هسار رأس السزقاى تِ قَر ػوَزی هی تاتس.
 .3زر اٍّل زی هاُ ،ذَرضیس تِ هسار رأس الدسی زر ًیوىزُ خٌَتی ػوَزی هی تاتس.
 .4هست سهاى ٍالؼی یه زٍر واهل گززش سهیي تِ گزز ذَرضیس 365 ،رٍس ٍ  6ساػت است.
 .5فزٌّگ زر خزیاى اختواػی ضسى آهَذتِ هی ضَز.

زرست ٍ یا ًازرست تَزى ػثارت ّای سیز را هطرع وٌیس.

 .6زر قی یه سال ،سهیي زر هَلؼیت ّای هرتلفی زر تزاتز ذَرضیس لزارهی گیزز .زرست
 .7زر ًیوىزُ ضوالی اٍّل زی وَتاُ تزیي رٍس سال است .زرست
 .8زر اٍّل زی هاُ ،ذَرضیس تِ هسار رأس الدسی زر ًیوىزُ ضوالی ػوَزی هی تاتسً .ازرست
 .9سهیي زر ّواى ٌّگام وِ تِ زٍر هحَر ذَز هی چزذس ،تِ زٍر ذَرضیس ًیش هی گززز.زرست
 .10زر سًسگی رٍساًِ هی تَاى اس ساػت ٍالؼی استفازُ وززً .ازرست

تِ سؤاالت سیز پاسد واهل زّیس.
 .11هٌظَر اس حزوت ٍؾؼی سهیي چیست؟ ٍچِ ًتایدی زارز؟ سهیي زرّز  24ساػت یىثارتِ زٍر
هحَرذَز هی چزذسً .تیدِ حزوت ٍؾؼی :پسیسآهسى ضة ٍ رٍس ،اذتالف ساػت.

 .12ساػت رسوی چزا ٍچگًَِ تِ ٍخَز آهس؟ زر سًسگی رٍساًِ ًوی تَاى اس ساػت ٍالؼی استفازُ
وزز .زرتؼییي لزارّای هاللا ت ،سهاى تاس ٍ تستِ ضسى ازارُ ّا ٍ هغاسُ ّا ٍ تزًاهِ حزوت لكارّا
ٍ َّاپیواّا هطىالت سیازی تِ ٍخَز هی آیس .تٌاتزایي،وطَرّا زر یه اخالس تیي الوللی ،تَافك
وززًس وِ تِ خای ساػت ٍالؼی اس ساػت رسوی استفازُ وٌٌس.

 .13هٌظَر اسساػت رسوی چیست؟ وزُ سهیي تزای آى وِ یه زٍر یا  360زرخِ تِ زٍر ذَز
تچزذس 24 ،ساػت ٍلت السم زارز .پس اگززرخِ  360وزُ سهیي را تِ  24لاذ تمسین وٌینّ ،ز
یه اس لاذ ّا  15زرخِ پٌْا زارزّ .ز هٌكمِ سهاًی یه لاذ است ٍ یه ساػت را تِ ذَز اذتػاظ
هی زّس .تٌاتزایيّ ،وِ ًػف الٌْارّایی وِ زاذل یه لاذ لزارگزفتِ اًس ،تِ قَر تَافمی ساػت
یىساًی زارًس.

 .14حزوت اًتمالی سهیي را تَؾیح زّیس؟ سهیي زر ّواى ٌّگام وِ تِ زٍر هحَر ذَز هی چزذس،
تِ زٍر ذَرضیس ًیش هی گززز .یه زٍرواهل سهیي تِ گزز ذَرضیس ،یه سال قَل هی وطس وِ تِ
آى حزوت اًتمالی هی گَیٌس.

 .15هایل تَزى هحَر لكة ّا تزسكح هسار گززش اًتمالی سهیي چِ ًتایدی زارز؟ زر قی یه
سال ،سهیي زر هَلؼیت ّای هرتلفی زر تزاتز ذَرضیس لزارهی گیزز ،زراسی ضة ٍ رٍس ًاهساٍی
هی ضَز ٍ فػل ّای هرتلف تِ ٍخَز هی آیس.

 .16هٌظَر اس اػتسالیي چیست؟ زر زٍ هَلغ اس سال ،یؼٌی اٍّل تْار  ٍ ،اٍّل پاییش ،قَل رٍس ٍ ضة
تزاتز هی ضَز؛ تِ ایي زٍ سهاى اػتسالیي (اػتسال تْاری ٍ اػتسال پاییشی) هی گَیٌس.

 .17تفاٍت سال ذَرضیسی تا سال رسوی ٍ وثیسِ چیست؟ هست سهاى ٍالؼی یه زٍر واهل گززش
سهیي تِ گزز ذَرضیس 365 ،رٍس ٍ  6ساػت است اها زر تمَین ّا سال را  365رٍس زرًظز هی
گیزًس .سال  365رٍسُ ،سال رسوی است وِ  6ساػت اس سال ذَرضیسی وَتاُ تز است .تزای
خثزاى وسزی ایي  6ساػت زر ّز  4سال یه رٍس تِ سال رسوی اؾافِ هی ضَز ،سال  366رٍسُ
را سال وثیسِ هی ًاهٌس 24 ; 4 × 6 (.ساػت)

 .18اًمالب سهستاًی چِ سهاًی اتفاق هی افتاز؟ زر اٍّل زی هاُ ،ذَرضیس تِ هسار رأس الدسی زر
ًیوىزُ خٌَتی ػوَزی هی تاتس .زر اٍّل زی هاُ ،زرًیوىزُ ضوالی ترص ون ٍسؼت تزی اس وزُ
سهیي تاتص ذَرضیس را زریافت هی وٌس ٍ رٍسّا وَتا ُ تز اس ضة ّاست .زر ًتیدِ ،زر ًیوىزُ
ضوالی اٍّل زی وَتاُ تزیي رٍس سال است وِ تِ آى اًمالب سهستاًی هی گَیٌس.

 .19اًمالب تاتستاًی چِ سهاًی رخ هی زّس؟ زر اٍّل تیزهاُ ،ذَرضیس زر ًیوىزُ ضوالی تِ هسار
رأس السزقاى تِ قَر ػوَزی هی تاتس .زر اٍّل تیزهاُ زر ًیوىزُ ضوالی هٌكمِ ٍسیغ تزی اس وزُ
سهیي زر هؼزؼ ًَر ذَرضیس لزار هی گیزز .زرًتیدِ ،قَل رٍسّا اس ضة ّا تیطتز است زر ایي
ٌّگام وِ قَالًی تزیي رٍس زر ایي ًیوىزُ است اًمالب تاتستاًی هی گَیٌس.

گشیٌة غحیح را اًتراب وٌیس.
 .20سهیي ّز چٌسساػت یه تار تِ زٍر هحَر ذَز هی چزذس؟
الف)  24ساػت

ب) 6ساػت

ج)  12ساػت

ز)  18ساػت

 .21سال  366رٍسی را چِ هی ًاهٌس؟
الف) لوزی

ب) ذَرضیسی

ج) وثیسِ

ز) رسوی

 .22وزُ سهیي تِ چٌس لاذ ساػتی تمسین ضسُ ٍّزلاذ چٌس زرخِ پٌْا زارز؟
الف)  60لاذ15 -زرخِ

ب) 24لاذ 360 -زرخِ

ج)  15لاذ  24 -زرخِ

ز)  24لاذ  15 -زرخِ

 .23وسام یه اس گشیٌِ ّای سیز اسًتایح توایل هحَرلكة ّا تزسكح گززش اًتمالی سهیي ًیست؟
الف) پیسایص فػَل

ب) ًاهساٍی تَزى زراسی ضة ٍ رٍس

ج) پسیس آهسى ضة ٍ رٍس

ز) تغییز ساٍیِ تاتص آفتاب زر قَل سال

ػثارت ّای ستَى الف را تِ ولوات ستَى ب تا ذكی تِ ّن ٍغل وٌیس.
الف

ب

سال 365رٍسُ

حزوت اًتمالی

سال  366رٍسُ

تمَیوی

پیسایص فػَل

حزوت ٍؾؼی

اذتالف ساػت

وثیسِ

تِ فؼالیت هْارتی ٍ ًگزضی سیز پاسد زّیس.

الف) ضْز یا استاى ضوازر چِ قَل ٍ ػزؼ خغزافیایی لزار زارز؟
ب) اذتالف ساػت ضْز یا رٍستای هحل سًسگی ضوا تا پایترت وطَرهاى(تْزاى) چمسر است؟

یه ارازُ لَی تز ّوِ چیش غالة هی آیس حتی تز سهاى.
هاًا تاضیس .پزٍاًِ للی پَر

