از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺧﻮش آﻣﺪ اي ﻣﺤﺼّﻞ
داري ﺗﻮ ﺑﺪان ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺗﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﻮز
از دﺳﺖ ﻣﺪه ﻓﺮﺻﺖِ اﻣﺮوز
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ اﯾﻢ ﺑﺎ رﺷﺎدت
ﺗﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯽ در ﺳﻌﺎدت

ﺣﺎﻣﺪ ﯾﺎري

بســیار خرســندیم کــه کتــاب «مطالعــات اجتماعــی نهــم بــرای دانشآمــوزان تیزهــوش» از مجموعــة
«رشــادت» را در اختیــار دانشآمــوزان عزیــز قــرار میدهیــم .ایــن کتــاب کــه توســط آقــای حامــد یــاری و
بــا نظــارت دبیــر مجموعــة رشــادت تألیــف شــده اســت ،کلیــة مطالــب کتــاب مطالعــات اجتماعــی پایــة نهــم
را در ســطح پیشــرفته ارائــه میدهــد .دانشآمــوز ابتــدا بــا خالصــة هــر درس آشــنا میشــود ،ســپس بــه
ســؤاالت در دو ســطح «دانــش» و «فرادانــش» پاســخ میدهــد.
منظــور از ســؤاالت ســطح دانــش ،ســؤاالتی اســت کــه بــا تکیــه بــر محفوظــات دانشآمــوزان طــرح شــده
اســت و منظــور از ســؤاالت فرادانــش ســؤاالتی اســت کــه بــا توجــه بــه محتــوا و متــن درس بــه گون ـهای
طــرح شــده کــه نیازمنــد درک عمیــق مطالــب درســی بــرای پاس ـخگویی اســت.
دانشآمــوزان بــرای پاســخگویی ابتــدا ســؤاالت دانــش را پاســخ داده و ســپس ســؤاالت فرادانــش را
بررســی و پاســخ میدهنــد .بــرای اســتفادة بهینــه از کتــاب و یادگیــری پایــدار مطالــب هــر درس ،پیشــنهاد
میشــود ترتیــب پاســخگویی بــه ســؤاالت در قســمتهای مختلــف رعایــت شــود.
انتظــار مـیرود کتــاب حاضــر ،همــة نیازهــای دانشآمــوزان ســوم دبیرســتان مــدارس خــاص و تیزهوشــان
و دبیــران محتــرم درس مطالعــات اجتماعــی را پاسـخگو باشــد.
در اینجا الزم است از مؤلف و دبیر محترم مجموعه سپاسگزاری شود ،همچنین از
خانمهــا ناهیــد صبائــی (حروفچیــن) ،ملیحــه محمــدی (صفحــهآرا و رســم تصاویــر) ،بهــاره خدامــی
(گرافیســت) تشــکر و ســپاسگزاری میکنیــم.
امیدواریــم دبیــران محتــرم درس مطالعــات اجتماعــی و دانشآمــوزان و خانوادههــای آنهــا ،مــا را بــا
اعــام نظــرات ،پیشــنهادها و انتقادهــای خــود دربــارة ایــن کتــاب یــاری فرماینــد.
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زمین ،مهد زیبای انسان ها
منظومة خورشیدی

زمین ما بخش کوچکی از منظومة خورشیدی است که متشکل از یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی متعددی است که در مدارهای
پیرامونی آن میگردند.
سیارههای درونی و سیارههای بیرونی

منظومة خورشیدی دارای هشت سیاره است که چهارسیارة نزدیک به خورشید ،سطوح سنگی و جامد دارند و به آنها «سیارههای درونی» و
چهار سیارة دورتر که از گازهای مختلف تشکیل شدهاند« ،سیارههای بیرونی» نامیده میشوند.

ﻧﭙﺘﻮن

ﺍورﺍﻧﻮس
ﮐﯿﻮﺍن

ﺑﺮﺟﯿﺲ

ﺧﺮده ﺳﯿﺎركﻫﺎ
ﺑﻬﺮﺍم
ﺯﻣﯿﻦ

ﻧﺎﻫﯿﺪ
ﺗﯿﺮ

چهار سیارة بیرونی منظومة خورشیدی:

برجیس ،کیوان ،اورانوس ،نپتون
چهار سیارة درونی منظومة خورشیدی

تیر ،ناهید ،زمین ،مریخ
سیارة زمین

در بین چهار سیارة نزدیک به خورشید ،زمین بزرگترین آنهاست ،این سیاره سومین سیارة منظومة خورشیدی است.

کهکشان راه شیری

ستارة خورشید یکی از میلیونها ستارة کهکشان راه شیری است که در مرکز منظومه خورشیدی قرار دارد و سرچشمة اصلی زندگی بر روی زمین
است .البته کهکشان راه شیری نیز خود یکی از هزاران کهکشان در فضا است.
مساحت کرة زمین

 510میلیون کیلومتر مربع است و سطح این کره را خشکیها و آبها پوشانده است.

اه ناسنا یابیز دهم ،نیمز :لّوا سرد

دانشمندان عمر زمین و پیدایش منظومة خورشیدی را حدود  4/5میلیارد سال تخمین زدهاند .برخی سیارههای منظومة خورشیدی ،قمر دارند
که به دور این سیارهها میگردند.
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موقعیت مکانی یک پدیده

مکان دقیق قرار گرفتن یک پدیده بر روی کرة زمین را «موقعیت مکانی» آن پدیده میگویند.
مدار

در هر دو نیمکرة شمالی و جنوبی به موازات استوا ،دایرههایی رسم شدهاند که به آنها «مدار» میگویند .معمو ًال همة مدارها را روی کرهها
و نقشهها رسم نمیکنند.
درجهبندی مدارها

مدار استوا (مدار مبدأ) صفر درجه است .مدارها بین  90درجة شمالی یا جنوبی درجهبندی شدهاند .هرچه به قطب شمال یا جنوب نزدیک میشویم
مدارها کوچکتر میشوند.
نصفالنهار

نصفالنهارها نیمدایرههای فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شدهاند و طول مساوی دارند.
درجهبندی نصفالنهارها

نصفالنهار مبدأ (نصفالنهار گرینویچ) صفر درجه و نصفالنهارهای دیگر از  180درجة غربی و  180درجة شرقی درجهبندی شدهاند .زیرا محیط
زمین  36.درجه است.
مختصات جغرافیایی

هر نقطه از کرة زمین روی یک مدار و یک نصفالنهار مشخص قرار دارد که به آن «مختصات جغرافیایی» آن نقطه میگویند.
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل

طول جغرافیایی

ﻧﺼﻒﺍﻟﻨﻬﺎر ﻣﺒﺪﺃ

ﺍﺳﺘﻮﺍ

ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

ﻧ
ﻣﻄﺎﻟـﻌﺎت
اﺟــﺘﻤـﺎﻋﯽﻬﻢ

طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلة آن مکان تا نصفالنهار مبدأ برحسب درجه.
عرض جغرافیایی

عرض جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلة آن مکان تا مدار استوا برحسب درجه.
عالئم اختصاری طول و عرض جغرافیایی

( )Nشمالی )S( ،جنوبی )E( ،شرقی )W( ،غربی
ابزارهای اولیة تعیین مکان و مسیر:

استفاده از ستارگان و اسطرالب ،تهیة نقشههای اولیه ،استفاده از قطبنما
استفاده از ماهواره در جهتیابی:
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تالش برای مسیریابی و تعیین مکان با روشهای دقیقه که در هر شرایطی بتوان با کمک آن عملیات ناوبری را انجام داد .در دهههای اخیر منجر
به استفاده از ماهواره برای تعیین موقعیتهای مکانی گردید.
ناوبری ماهوارهای:

روشی جدید است که در آن از چندین ماهواره برای ارائة موقعیت و جهت جغرافیایی و مسیر حرکت استفاده میشود .مبنای کار این قبیل سیستمها
بر پایة امواج رادیویی است که بین ماهواره و گیرندههای مختلف رد و بدل میشود.

جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.
-1نصفالنهار مبدأ از رصدخانة گرینویچ در شهر پاریس عبور میکند.

			

درست

نادرست

 -2استفاده از ستارگان یکی از ابزارهای اولیة تعیین مکان و مسیر بود.

			

درست

نادرست

-3معموالً بر روی کرهها و نقشهها ،همة مدارها را رسم میکنند.

			

درست

نادرست

		
 -4خورشید در مرکز منظومة خورشیدی قرار دارد و سرچشمة اصلی زندگی بر روی زمین است.

درست

نادرست

پاسخ درست را عالمت بزنید.
 -5منظومة خورشیدی دارای چند ستاره و سیاره است؟

یک ـ هشت

چهار ـ هفت

هشت ـ یک

هفت ـ چهار

 -6در گذشته از «اسطرالب» به چه منظور استفاده میشد؟

اندازهگیری زمان

تعیین موقعیت

تهیة نقشه

درجهبندی مدارها

 -7فاصلة یک مکان با مدار استوا برحسب درجه چه نامیده میشود؟

موقعیت جغرافیایی

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

فاصلة مداری

 -8کدامیک از سیارههای زیر ،از سیارههای درونی نیست؟

ناهید

زمین

مریخ

مشتری

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

نصفالنهار

مدار

 -10در ناوبری ماهوارهای از چه عاملی برای ارائة موقعیت جغرافیایی استفاده میشود؟

سرعت نور

امواج رادیویی

امواج صوتی

امواج مغناطیسی

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -11چهار سیارة نزدیک به خورشید ،سیارههای  ........................و چهار سیارة دورتر ،سیارههای  ..........................نامیده میشوند.
 -12دانشمندان عمر زمین را حدود  .........................................................سال تخمین زدهاند.
 -13برخی از سیارههای منظومة خورشیدی  ...................دارند که به دور این سیارهها میگردند.
 -14ستارة خورشید یکی از میلیونها ستارة کهکشان  ...................................................است.
 -15مساحت کرة زمین  510میلیون کیلومتر مربع است و سطح آن را  ................................و  ...............................پوشانده است.

اه ناسنا یابیز دهم ،نیمز :لّوا سرد

 -9نیمدایرههایی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شدهاند ،چه نامیده میشوند؟
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به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.
 -16منظور از «سیارههای درونی و بیرونی» چیست؟

 -17ناوبری ماهوارهای چیست و مبنای کار آن بر چه اساسی است؟

 -18آیهای از قرآن کریم دربارة عظمت جهان هستی ،بیان کنید.

 -19منظور از «موقعیت مکانی یک پدیده» چیست؟

« -20مدار» را تعریف کنید.

 -21منظور از «مختصات جغرافیایی» چیست؟

« -22نصفالنهار» چیست؟

ﻧ
ﻣﻄﺎﻟـﻌﺎت
اﺟــﺘﻤـﺎﻋﯽﻬﻢ

10

 -23کدام مدار و نصفالنهار ،صفر درجه هستند؟

« -24طول و عرض جغرافیایی» را تعریف کنید.

 -25درجهبندی مدارها و نصفالنهارها چگونه است؟

جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.
				
 -1زمین بزرگترین سیارة بیرونی منظومة خورشیدی است.

درست

نادرست

				

درست

نادرست

 -2ایران در نیمکرة شمالی و شرقی قرار دارد.

پاسخ درست را عالمت بزنید.
 -3در کدامیک از مناطق کشور ما ،مردم باید بیشتر به سمت قبله منحرف شوند؟

شمال

مرکز

جنوب

غرب

 -4کدام گزینه ،رابطة درست را نشان میدهد؟

منظومه > کهکشان > ستاره

کهکشان < منظومه < ستاره

کهکشان > منظومه > ستاره

منظومه < کهکشان > ستاره

 -5منظور از «هر نقطه از کرة زمین روی یک مدار و یک نصفالنهار مشخص قرار دارد» چیست؟

بر روی هر مدار زمین ،تنها یک نقطه قرار دارد.
بر روی هر نصفالنهار زمین تنها یک نقطه قرار دارد.
بر روی هر مدار و هر نصفالنهار ،تنها یک نقطه وجود دارد.
بر روی هر مدار و هر نصفالنهار بینهایت نقطه قرار دارد.
 -6عرض جغرافیایی دو نقطة قطب شمال و قطب جنوب به ترتیب کدام است؟

 90° Sـ 90° N
		

 90° Nـ 90° S

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 -7فاصلة یک مکان تا مدار استوا برحسب درجه ،چه نامیده میشود؟

 -8روشی که در آن از چندین ماهواره برای ارائة موقعیت و جهت جغرافیایی استفاده میشود چه نام دارد؟

جمالت ناتمام زیر را کامل کنید.
 -9جغرافیدانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیدهها بر روی کرة زمین . .....................................................................................
 -10نصفالنهارها از  180درجة شرقی و  180درجة غربی درجهبندی شدهاند؛ زیرا . ....................................................................

اه ناسنا یابیز دهم ،نیمز :لّوا سرد

 180° Eـ 180° W
		

 180° Wـ 180° E
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با توجه به مطالب درس و آموختههای خود ،به سؤاالت زیر پاسخ بدهید.
 -11جهت قبله در کشور ما چگونه است؟ چرا؟
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 -12با توجه به شکل زیر ،مختصات جغرافیایی نقطة «الف» را بنویسید.

þ²H

H¼TwH

 -13آیا عرض جغرافیایی همة نقاطی که روی خط استوا هستند ،صفر درجه است؟

þ~º
áHkL¶ nI¿¹²H

30

 -14به نظر شما ،در گذشته مردم چگونه موقعیتیابی میکردند؟

 -15با توجه به مختصات جغرافیایی داده شده ،نقاط «الف» « ،ب» و «پ» را در نقشة زیر مشخص کنید.
90

الف) 60° W , 0°
ب) 30° E , 30° N
پ) 30° W , 60° S

60
30
H¼TwH
30
60

90
150 120 90 60 30 þ~º 30 60 90 120 150
áHkL¶ nI¿¹²H

ﻧ
ﻣﻄﺎﻟـﻌﺎت
اﺟــﺘﻤـﺎﻋﯽﻬﻢ
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حرکات زمین
حرکت وضعی زمین

زمین در هر  24ساعت یکبار به دور محور خود میچرخد که به آن «حرکت وضعی» میگویند.
حرکت ظاهری خورشید

ما هر روز در آسمان خورشید را میبینیم که از مشرق طلوع میکند .هنگام ظهر خورشید تقریب ًا باالی سر ما است و رفته رفته در هنگام عصر به
سمت مغرب حرکت و در آسمان غروب میکند .این جابهجایی خورشید در آسمان «حرکت ظاهری» است.
نتایج حرکت وضعی زمین

 -1پدید آمدن شب و روز
 -2اختالف ساعت
وقت واقعی

وقتی خورشید درست روی یک نصفالنهار قرار میگیرد ،همة شهرهایی که روی این نصفالنهار (از شمال اروپا تا جنوب آفریقا) قرار گرفتهاند،
هنگام ظهر است .در همین حال ،مردم کشورهایی که در شرق گرینویچ قرار دارند ،خورشید را زودتر دیدهاند؛ بنابراین از ظهرشان گذشته است.
برعکس ،در کشورهایی که در غرب نصفالنهار گرینویچ قرار دارند ،چند ساعت به ظهر مانده است.
ایراد وقت واقعی

در زندگی روزانه نمیتوان از وقت واقعی استفاده کرد .تصور کنید حتی دو شهر مجاور یک کشور که روی یک نصفالنهار قرار ندارند ،وقتهای
مختلفی خواهند داشت؛ بنابراین مشکالت زیادی برای قرار مالقاتها ،زمان باز و بسته شدن ادارات و مغازهها و برنامة حرکت قطارها و هواپیماها
به وجود میآید.
وقت رسمی

کرة زمین برای آنکه یک دور به دور خود بچرخد 24 ،ساعت وقت الزم دارد؛ پس اگر محیط کرة زمین را به  24ساعت تقسیم کنیم ،هر یک
از قاچها  15درجه پهنا دارد .هر منطقة زمانی یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص میدهد؛ بنابراین همة نصفالنهارهایی که داخل
یک قاچاند بطور توافقی ساعت یکسانی دارند.
وقت قانونی در کشورهای وسیع

حرکت انتقالی زمین

زمین در همان هنگام که به دور خود میچرخد ،به دور خورشید نیز میگردد .مدتزمان یک دور کامل زمین به گرد خورشید ،یک سال طول
میکشد که به آن «حرکت انتقالی» میگویند.
نتایج حرکت انتقالی:

 -1پیدایش سال خورشیدی
 -2پیدایش فصلها

نیمز تاکرح :مّود سرد

در برخی کشورهای وسیع مانند چین ،چند ساعت رسمی وجود دارد و مردم این کشورها هرگاه از شرق به غرب یا برعکس مسافرت کنند ،مجبورند
ساعت خود را جلو یا عقب ببرند.

سال رسمی

سال  365روزه را «سال رسمی» میگویند.
سال کبیسه

مدتزمان واقعی یک دور کامل زمین به گرد خورشید  365روز و  6ساعت است ،اما در تقویم سال را  365روز در نظر میگیرند .برای جبران این
کسری ،هر چهار سال ،یک روز به سال رسمی اضافه میشود .سال  366روزه را «سال کبیسه» میگویند.
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مایل بودن محور قطبها

محور قطبها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین مایل است و بطور ثابت یک زاویة  66° 33′میسازد تا زاویة تابش آفتاب در طول سال تغییر
کند و درازی شب و روز نامساوی شود و فصول به وجود بیاید.

انقالب تابستانی

در ا ّول تیرماه ،خورشید در نیمکرة شمالی به مدار رأسالسرطان بطور عمود میتابد .در اول تیرماه در نیمکرة شمالی منطقة وسیعتری از کرة زمین
در معرض نور خورشید قرار میگیرد ،در نتیجه طول روزها از شبها بیشتر است.
این هنگام طوالنیترین روز در این نیمکره است و به این زمان «انقالب تابستانی» میگویند و فصل تابستان آغاز میگردد.
انقالب زمستانی

در ا ّول دیماه خورشید به مدار رأسالسرطان در نیمکرة جنوبی عمود میتابد .در اول دیماه در نیمکرة شمالی بخش کموسعتتری از کرة زمین
تابش خورشید را دریافت میکند و روزها کوتاهتر از شبها است.
 -2درنتیجه در نیمکرة شمالی ا ّول دیماه کوتاهترین روز سال است و به آن «انقالب زمستانی» میگویند و فصل زمستان آغاز میگردد .در حالی
که در همین زمان در نیمکرة جنوبی فصل تابستان آغاز شده است.
اعتدالین

پس از طوالنیترین و کوتاهترین روز سال به تدریج با گردش زمین به دور خورشید ،وسعت دایرة روشنایی در دو نیمکرة شمالی و جنوبی کم و
زیاد میشود؛ در نتیجه طول روز و شب هر روز نسبت به روز قبل تغییر میکند تا سرانجام در دو موقع از سال یعنی اول بهار و اول پاییز طول
روز و شب برابر میشود .به این دو زمان« ،اعتدالین» (اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی) میگویند.
طول شب و روز در استوا

در مناطق مجاور استوا ،مسیر پیموده شده در دو منطقة تاریک و روشن همواره یکسان است و درنتیجه طول روز و شب همواره مساوی است.

ﻧ
ﻣﻄﺎﻟـﻌﺎت
اﺟــﺘﻤـﺎﻋﯽﻬﻢ
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جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.
 -1نور خورشید در زمان معین فقط نیمی از زمین را روشن میکند.

			

درست

نادرست

 -2جابهجایی خورشید در آسمان موجب روشنایی همة نقاط زمین میشود.

			

درست

نادرست

 -3هر منطقة زمانی یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص میدهد			 .

درست

نادرست

پاسخ درست را عالمت بزنید.
 -4در کدامیک از اوقات زیر ،خورشید تقریباً باالی سر ما است؟

صبح

قبل از ظهر

ظهر

بعدازظهر

 -5کدامیک از موارد زیر ،موجب پدید آمدن شب و روز میشود؟

چرخش زمین به دور خورشید

چرخش ماه به دور زمین

چرخش زمین به دور خود

چرخش زمین به دور ماه

 -6در ا ّول تیرماه در نیمکرة  .....................خورشید به مدار  ......................بطور عمود میتابد.

		
جنوبی ـ رأسالجدی

شمالی ـ رأسالجدی

		
جنوبی ـ رأسالسرطان

شمالی ـ رأسالسرطان

 -7کشورهایی که در شرق گرینویچ قرار دارند ،نسبت به کشورهایی که در غرب گرینویچ قرار دارند ..................................

خورشید را دیرتر میبینند.

خورشید را زودتر میبینند.

خورشید را همزمان میبینند.

خورشید را کمتر میبینند.

 -8مبنای کدام اوقات ،موقعیت خورشید در آسمان است؟

		
وقت شرعی

وقت واقعی

 -9مدتزمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید چقدر است؟

		
 364روز و  6ساعت

 365روز و  6ساعت

		
 366روز و  6ساعت

 365روز

نیمز تاکرح :مّود سرد

		
وقت قانونی

وقت رسمی

 -10درازی شب و روز در کدام دو روز برابر میشود؟

		
ا ّول بهار ـ ا ّول پاییز

ا ّول پاییز ـ ا ّول زمستان

		
ا ّول بهار ـ ا ّول تابستان

ا ّول پاییز ـ ا ّول تابستان
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -11وقتی نیمهای از زمین در مقابل خورشید قرار میگیرد ،تمام نقاطی که روی یک  .......................قرار دارند ،در یک زمان خورشید
را در آسمان مشاهده میکنند.

 -12همة نصفالنهارهایی که داخل یک قاچ هستند ،بطور توافقی ساعت  ...............................دارند.
 -13از نتایج حرکت انتقالی زمین ،پدید آمدن  ...........................است.
 -14محور قطبها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین  ..............است.
 -15در ا ّول بهار و ا ّول پاییز ،منطقة روشن زمین با منطقة تاریک زمین برابر میشود که به این دو زمان ............................. ،میگویند.

به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.
« -16حرکت وضعی» زمین را تعریف کنید.
 -17آیهای از قرآن کریم در اشاره به شب و روز بیان کنید.
 -18حرکت وضعی زمین چه نتایجی دارد؟
 -19منظور از «وقت واقعی» چیست؟
 -20چرا کشورهای دنیا از وقت واقعی استفاده نمیکنند؟
 -21منظور از «وقت رسمی» چیست؟

ﻧ
ﻣﻄﺎﻟـﻌﺎت
اﺟــﺘﻤـﺎﻋﯽﻬﻢ

 -22در چه کشورهایی چند ساعت رسمی وجود دارد؟
« -23حرکت انتقالی» زمین را تعریف کنید.
 -24منظور از «سال رسمی» و «سال کبیسه» چیست؟
 -25پیدایش فصول چگونه اتفاق میافتد؟
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 -26منظور از «انقالب تابستانی» چیست؟
 -27منظور از «انقالب زمستانی» چیست؟

جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.
 -1اگر مسافری از تهران به توکیو سفر کند ،باید ساعت خود را جلو بکشد.

			

درست

نادرست

				
 -2کرة زمین در جهت شرق به غرب به دور خود میچرخد.

درست

نادرست

پاسخ درست را عالمت بزنید.
 -3در کدامیک از کشورهای زیر ،هنگام ظهر زودتر اتفاق میافتد؟

ایران

عربستان

هند

ترکیه

 -4کوتاهترین و طوالنیترین روز در نیمکرة شمالی کدام روزها است؟

ا ّول تیر ـ ا ّول دی

		
ا ّول دی ـ ا ّول تیر

ا ّول بهمن ـ ا ّول فروردین

ا ّول فروردین ـ ا ّول بهمن

 -5کدام عامل موجب میشود درازی شب و روز در طول سال نامساوی شود؟

		
حرکت وضعی زمین

اعتدالین

		
حرکت انتقالی زمین

مایل بودن محور قطب

 -6کدام گزینه نادرست است؟

سال کبیسه هر چهار سال یکبار اتفاق میافتد.
علت اصلی گرم و سرد شدن زمین در فصل مختلف ،فاصلة زمین از خورشید است.
کشور ایران در بیش از یک قاچ گسترده شده است.
حرکت وضعی زمین موجب اختالف زمان در مناطق مختلف میشود.
نصفالنهار مبدأ

مدار استوا

قطب شمال

قطب جنوب

جمالت ناتمام زیر را کامل کنید.
 -8با انقالب زمستانی در نیمکرة شمالی ،فصل زمستان آغاز میگردد در حالی که در نیمکرة . ...............................................................

نیمز تاکرح :مّود سرد

 -7در کدامیک از مناطق زمین ،طول شب و روز در تمام طول سال برابر است؟

 -9حدود صد و چهل سال پیش ،کشورها توافق کردند بهجای زمان واقعی . .....................................................................................

با توجه به مطالب درس و آموختههای خود ،به سؤاالت زیر پاسخ بدهید.
 -10چه تفاوتی بین وقت واقعی و وقت رسمی وجود دارد؟
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 -11با توجه به تصویر مقابل ،به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل

الف) در کدام روز سال ،زمین در موقعیت این تصویر قرار دارد؟

ﭘﺎر

ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ب) نیمکرههای شمالی و جنوبی در چه فصلهایی بهسر میبرند؟

ﯾﺲ

ﻣﺪﺍر ﻗﻄﺒﯽ ﺷﻤﺎل
ﻃﺎن
ﺍﻟﺴﺮ
ﺃس
ر

ﺳﺘﻮﺍ

ﺍ
وﯾﻞ

ﻟﯿﺒﺮ

ﺃس

ر

ﺎون

ﭗﺗ

ﮐﯿ

ّﺍول ﺗﯿﺮﻣﺎه

ج) قطب شمال و قطب جنوب در چه وضعیتی قرار دارند؟

ﺪی

ﺍﻟﺠ

ﻣﺪﺍر

ﻮب

ﯽ ﺟﻨ

ﻗﻄﺒ

ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

 -12آیا در همة روزهای سال ،خورشید بهصورت مایل به زمین میتابد؟ چرا؟

 -13به نظر شما ،چرا در قطب شمال و جنوب  6ماه شب و  6ماه روز است؟

 -14شهر «الف» در نصفالنهار  120درجة شرقی و شهر «ب» در نصفالنهار  60درجة شرقی واقع شدهاند .اگر اکنون در شهر «ب»
ساعت  12ظهر باشد ،در شهر «الف» ساعت چند است؟

ﻧ
ﻣﻄﺎﻟـﻌﺎت
اﺟــﺘﻤـﺎﻋﯽﻬﻢ
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 -15پنج کشور «ایران ،برزیل ،پاکستان ،فرانسه و چین» را از نظر جلوتر بودن ساعت ترتیببندی کنید.

................................ )1

................................ )2

................................ )3

............................... )4

................................ )5

چهرة زمین
چهار محیط کرة زمین

 -1سنگکره (لیتوسفر)
 -2آبکره (هیدروسفر)
 -3هواکره (اتمسفر)
 -4زیستکره (بیوسفر)
سنگکره

(oÿvµUH)½o¨ H¼À

½o¨ ª¹w
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بخش خارجی کرة زمین یا پوستة آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است« ،سنگکره» (لیتوسفر) نامیده میشود.
آبکره

شامل اقیانوسها و دریاها ،دریاچهها ،رودها و بقیة آبهای سطحی ،آبهای زیرزمینی ،یخچالها و نزوالت ج ّوی میشود.
هواکره

شامل گازهایی است که دور تا دور کرة زمین را فرا گرفته است.
زیستکره

محیطی که در آن سه محیط سنگ کره ،آبکره و هواکره با یکدیگر ترکیب میشوند و زمین را برای انسان و دیگر موجودات زنده قابل زندگی میسازند.
کالم خداوند در قرآن کریم دربارة خلقت آسمان و زمین

«آن کس که زمین را بستر شما قرار داد و آسمان را همچون سقفی بر باالی سر شما برافراشت و از آسمان ،آبی فرو فرستاد و به وسیلة آن میوهها
را پرورش داد تا روزی شما باشد».
وسعت خشکیها و آبهای زمین

وسعت خشکیهای زمین نسبت به آبها کم است .حدود  71درصد سطح زمین را آبها تشکیل میدهند.
انواع ناهمواریها در نقشه

فالت

«فالتها» سرزمینهای نسبت ًا هموار اما مرتفع هستند که از اطراف به سرزمینهای کمارتفاع و پست منتهی میشوند.
بلندترین فالت جهان

فالت تبت
ویژگیهای کوههای جوان

 -1دامنة این کوهها شیب تند دارند.
 -2درههای بین آنها تنگ و شکل  Vهستند.
 -3این کوهها بسیار مرتفع و با قلههای نوکتیز هستند.
ویژگیهای کوههای پیر

 -1در کوههای کمارتفاع با گذشت زمان و فرسایش ،قلهها به شکل گنبدی درآمدهاند.
 -2شیب دامنه در این کوهها مالیم است.
 -3این کوهها دارای درههای باز و آبرفتی به شکل  Uهستند.

نیمز هرهچ :موس سرد

 -1جلگهها و دشتها با رنگ «سبز»
 -2فالتها با رنگ زرد
 -3کوههای بلند با رنگ قهوهای
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عوامل پیدایش و تغییر شکل ناهمواری زمین

چهرة زمین در میلیونها سال پیش مانند امروز نبوده است .ناهمواریهای جهان طی میلیونها سال پدید آمدهاند و در طول زمان تغییر شکل
دادهاند .بهطور کلی دو دسته عوامل موجب پیدایش و تغییر شکل ناهمواریها شدهاند.
الف) عوامل طبیعی
ب) عوامل انسانی

فعالیتهای انسان نقش مهمی در تغییر شکل ناهمواریها دارد .انسان همواره برای رفع نیازهای خود و بهرهبرداری از محیط طبیعی ،چهرة
ناهمواریها را تغییر داده است.
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