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)زمين(. بزرگ ترين است .......................... ، در ميان چهار سياره ي نزديك به خورشيد  *-  
)زمين(  .است ............................ سومين سياره ي منظومه ي خورشيدي  *-  
)قمر(                     .دارند كه به دور اين سياره ها مي گردند .. ..........................برخي از سياره هاي منظومه ي خورشيدي  *-  
)ماه (                                                                                . دارد ...................... سياره ي زمين يك قمر به نام  *-  
)گازي (                                                                      .تعداد قمرها بيشتر است ... ........................در سياره هاي  *-  
)خورشيد(        .قرار دارد و سرچشمه ي اصلي نور و گرما و انرژي بر روي زمين است ................................ در مركز منظومه  *-  
) 33   -109(           .هزار برابر جرم زمين است ...................... برابر قطر زمين و جرم آن ....................... قطر خورشيد حدود  *-  
)راه شيري (                                   .است .................................. ستاره ي خورشيد يكي از ميليون ها ستاره ي كهكشان  *-  
) 510(                                                             .ميليون كيلومتر مربع است ....................... مساحت كره ي زمين  *-  
)  90 –صفر (     .بندي شده اند  درجه شمالي يا جنوبي درجه....... ........درجه است و بقيه مدار ها بين ................  مدار استوا   *-

)غربي –شرقي (                         .تقسيم كرده است ..................... و .................. نصف النهار مبدأ زمين را به دو نيمكره ي  *-  
در شهر لندن عبور مي كند به  ................................ براي درجه بندي نصف النهارها ، نصف النهاري را كه از رصد خانه ي  *-

)گرينويچ ( .عنوان نصف النهار مبدأ انتخاب كرده اند   
  )180 -180 صفر-(  .درجه شرقي درجه بندي شده اند ...... .......درجه غربي و ..... ........درجه و نصف النهارهاي ديگر ... ...........نصف النهار مبدأ  *-

                                           

.ساعت يك بار به دور محور خود مي چرخد ، كه به آن حركت وضعي مي گويند  24زمين در هر  ؟ حركت وضعي را تعريف كنيد -1  
.اختالف ساعت  –پديد آمدن شب و روز  نتيجه ي حركت وضعي زمين چيست؟ -2  

)شرعي(تعيين زمان طلوع وغروب خورشيد وانجام فرايض ديني  در زندگي روزانه، ساعت واقعي چه كاربردي دارد؟ -3  

ساعت واقعي مبناي آن ساعت واقعي و رسمي چه تفاوتي با هم دارند و در زندگي روزانه از كدام يك استفاده مي شود؟  -4
.در زندگي روزانه از ساعت رسمي استفاده مي شود . ارزش يكسان دارد ت اما ساعت رسمي براي كل كشور خورشيد درآسمان اسموقعيت   

براي جلوگيري از ايجادناهماهنگي ها در پرواز هواپيماها، حركت قطارها   ؟ چرا از ساعت ر سمي استفاده ميكنيم؟ مثال بياوريد -5
. كارهاي اداريوكشتي و انواع مسافرت ها و 

. .يك دور كامل زمين به گرد خورشيد ، يكسال طول مي كشد كه به آن حركت انتقالي مي گويند   ؟ حركت انتقالي را تعريف كنيد  -6  

مدار زمين بيضي شكل است و زمين با سرعت ميانگين  ؟مدار زمين چه شكلي است و زمين با چه سرعتي اين مسير را مي پيمايد -7
.كيلومتر در ثانيه اين مسير را مي پيمايد  30  

. ساعت است  6روز و  365  ؟ مدت زمان واقعي يك دور كامل گردش زمين به دور خورشيد چقدر است -8  

ساعت از سال خورشيدي كوتاه  6روزه ، سال رسمي است كه  365سال ؟ سال رسمي و سال كبيسه چه تفاوتي با يك ديگر دارند  -9
.روزه را سال كبيسه مي نامند  366سال . سال يك روز به سال رسمي اضافه مي شود 4ساعت ، هر  6بران كسري اين ج براي. تر است   

چون محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالي زمين ، مايل است   به چه دليل زاويه تابش آفتاب در طول سال تغيير نمي كند؟ -10
. مي سازد  66  33َو به طور ثابت يك زاويه ي   

. پديد آمدن فصل ها  به وجود آمدن سال خورشيدي  - نتايج حركت انتقالي چيست؟  -11  

.فصل هاي مختلف به وجود مي آيد درازي شب و روز نامساوي مي شود و   مايل بودن محور قطب ها چه نتيجه اي دارد؟ -12  

در . ي مي تابد ود، خورشيد در نيمكره ي شمالي به مدار رأس السرطان به طور عم در اول تيرماه   ؟انقالب تابستاني را توضيح دهيد -13
. اين هنگام كه طوالني ترين روز در اين نيمكره است و به آن انقالب تابستاني مي گويند ، فصل تابستان آغاز مي شود   
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در نتيجه ، در . در اول دي ماه ، خورشيد به مدار رأس الجدي در نيمكره ي جنوبي عمودي مي تابد  ؟انقالب زمستاني را توضيح دهيد  -14
. در اين روز فصل زمستان آغاز مي شود .نيمكره ي شمالي اول دي كوتاه ترين روز سال است كه به آن انقالب زمستاني مي گويند   

و اول پاييز ، درازي روز و شب برابر مي شود، يعني مسيري كه منطقه ي روشن مي  در دو موقع از سال يعني اول بهار ؟ اعتدالين چيست -15
. مي گويند ) اعتدالين بهاري و اعتدال پاييزي ( به اين دو زمان اعتدالين . پيمايد با مسير منطقه ي تاريك برابر است   

)نور خورشيد(   .مي گيرد .............................. روشنايي خود را از  ،زمين  *-  
) ظاهري(    . است ......................... جا به جايي يا حركت خورشيد در آسمان ، حركت  *-  

)شرق (           .نصف النهار گرينويچ  قرار دارند خورشيد را زودتر ديده اند )................. غرب –شرق ( كشورهايي كه در  *-  

)غرب(        نصف النهار گرينويچ قرار دارند چند ساعت به ظهر مانده است ) ................. غرب –شرق ( كشورهايي كه در  *-  

) واقعي( .                                                           استفاده كرد ...................... در زندگي روزانه نمي توان از ساعت  *-  
) 24(                               .ساعت وقت الزم دارد .............. كره ي زمين براي اين كه يك دور به دور خود بچرخد  *-  
) يكساني (             . دارند ...................... همه ي نصف النهارهايي كه داخل يك قاچ قرار گرفته اند به طور توافقي ساعت  *-  
)اياالت متحده امريكا روسيه- – چين(  .              چند ساعت رسمي وجود دارد ................. در برخي از كشورهاي وسيع مانند  *-  

)مايل( .                                                          است ............... محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالي زمين ،  *-  

)بيشتر ( .                                          است ............................. در اول تيرماه در نيمكره شمالي طول روزها از شب ها  *-  
)كوتاه تر( .از شب هاست ....................... در اول دي ماه در نيمكره ي شمالي روزها  *-  

                                                                                                            

آب كره  -2) ليتوسفر(سنگ كره  -1؟  سياره اي كه روي آن زندگي مي كنيم از چهار محيط تشكيل شده است آنها رانام ببريد  -1
. )بيوسفر( زيست كره  -4)  اتمسفر( هوا كره  -3) هيدروسفر(   

بخش خارجي كره ي زمين يا پوسته ي آن كه حالت جامد دارد و از سنگ و خاك تشكيل شده سنگ  ؟  چيست)ليتوسفر( سنگ كره -2
.ناميده مي شود ) ليتوسفر(كره   

و درياها ، درياچه ها ، رودها و بقيه  ي آب هاي سطحي ، آب هاي زير آب كره شامل اقيانوس ها   ؟ را توضيح دهيد) هيدروسفر(آب كره -3
.زميني ، يخچال ها و نزوالت جوي مي شود   

.هوا كره شامل گازهايي است كه دور تا دور كره ي زمين را فرا گرفته اند  ؟ چيست) اتمسفر( هوا كره  -4  
سه محيط قبلي با هم سياره ي زمين را براي زندگي انسان و ديگر موجودات زنده يعني زيست كره  ؟ چيست) بيوسفر( زيست كره  -5

. مناسب مي سازند   

.در كنار درياها يا امتداد رودهاي بزرگ    ؟ جلگه هاي پهناور جهان در كجا تشكيل شده اند -6  
.و پست منتهي مي شوند  فالت ها سرزمين هايي نسبتاً هموار اما مرتفع  اند كه از اطراف به سرزمين هاي كم ارتفاع ؟  فالت چيست -7  

دامنه ي اين كوه ها شيب . كوه هاي بسيار مرتفع جزء ناهمواري هاي جوان هستند  ؟ ويژگي هايي داردكوه هاي بسيار مرتفع چه  -8
. است    V      نها تنگ و به شكلآو دره هاي بين   تندي  دارند  

در كوه هاي كم ارتفاع با گذشت زمان و فرسايش ، قله ها به شكل گنبدي در آمده اند و   ؟ كوه هاي كم ارتفاع چه ويژگي هايي دارد -9
.دارند   U    اين كوه ها دره هاي باز و آبرفتي به شكل. شيب دامنه ها ماليم است

.در پوسته ي زمين مي شوند ) و گُسل  درز ( باعث چين خوردگي يا شكستگي   ؟ باعث چه مي شودحركات كوه زايي  -10  
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)چهره ي زمين(  3درس 


