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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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وقتي بخش زيرين يك ورقه به زير ورقه اي ديگر مي رود ، فشاري بر  ؟  چين خوردگي ها چگونه ايجاد شده اند؟ مثال بزنيد -11
چين خوردگي هاي هيماليا مثالي از اين نوع ايجاد . كند و به سمت باال مي آورد پوسته  وارد مي شود كه اليه هاي رسوبي را دچار خميدگي مي 

.رشته كوه ها است   

.اگر فشار بر اليه هاي رسوبي به گونه اي باشدكه پوسته را دچار شكستگي كند ، گُسل به وجود مي آيد؟ گُسل چگونه به وجود مي آيد -12  
ت ، مناطقي باالتر از اطراف قرار مي گيرد و مناطقي نيز فرو مي نشيند و در نتيجه كوه يا دره ايجاد در اين صورت با اختالف ارتفاع حاصل از شكس

.مي شود   

و به آن فشار از سمت گوشته به طرف پوسته حركت مي كنند ) ماگما(گاهي مواد مذاب ؟ كوه هاي آتشفشاني چگونه به وجود مي آيند -13
پوسته راهي براي خروج از پوسته پيدا كنند و فوران كنند ، كوه هاي آتشفشاني را به وجود مي آورند اما اگر اگر مواد مذاب از . وارد مي آورند 

.فوران رخ ندهد و اليه ي پوسته باال بيايد ، كوه هاي ُگنبدي ايجاد مي شوند   

  .سايش بادي  ، فرسايش يخچالي هوازدگي ، فرسايش آبي ، فر  ؟عوامل بيروني تغيير چهره ي ناهمواري ها را نام ببريد  -14

انسان همواره براي رفع نيازهاي خود و بهره برداري از محيط طبيعي ، چهره ي  چرا انسان چهره ي ناهمواري ها را تغيير داده است؟ -15
  .ناهمواري ها را تغيير داده است 

  ) كم(                                                                 .است ...................... وسعت خشكي هاي زمين نسبت به آب ها  *-
)71 (                                                                    .درصد سطح زمين را آب تشكيل مي دهد ................ حدود  *-  

)  تبت(  .بلندترين فالت جهان است .............................. فالت  *-  
)جوان(               .است ............................ كوه هاي بسيار مرتفع جزء ناهمواري هاي  *-  

) كوه زايي(   .است ..................................... از جمله نتايج برخورد دو ورقه به يكديگر  *-  

 .را شامل مي شود ....... يعني اقيانوس ها ، درياها ، درياچه ها و رودها و همه آب هاي زمين ؟  شامل چيست؟ )هيدروسفر(آب كره  -1

 ي ، اقيانوس منجمد جنوبي اقيانوس آرام ، اقيانوس هند ، اقيانوس اطلس ، اقيانوس منجمد شمال ؟پنج مجموعه ي بزرگ آبها كدامند -2

متر در نزديكي مجمع الجزاير  11000گودال ماريانا با ژرفاي دراز   ؟عميق ترين جاي جهان كجاست و در كدام اقيانوس قراردارد  -3

 .فيليپين در اقيانوس آرام قرار دارد 

فشار زياد آب ،   ؟ چه عواملي كاوش هاي علمي را در باره ي اقيانوس ها و بستر آنها با دشواري هاي زيادي روبرو مي كند-4
 . تاريكي ، دماي كم در اعماق آب 

در جاهايي كه اقيانوس ها با خشكي تماس دارند ، اغلب ناحيه اي كم عمق با ژرفايي كمتر از  ؟  چيست) ايوان خشكي( فالت قاره  -5

 .مي گويند ) ايوان خشكي ( متر ديده مي شود كه به آن فال ت قاره 200

 .گيري از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزاير ماهي ؟فالت قاره ها از چه نظر اهميت دارند   -6

متري ادامه مي يابد ، به اين بخش شيب قاره 5000تا  2000بعد از فالت قاره ناگهان شيب زياد مي شود و تا عمق   ؟شيب قاره چيست -7

 . مي گويند 

وزش -3تبخيرشديد  -2درمنطقه گرم وخشك واقع شده است  -1 چرا آب درياي احمر بسيار شورتر از آب درياي شمال است؟ -8
 . بادهاي گرم وخشك صحراي افريقا
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