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آیءه57سورءهغافر:»قطعاًآفرینشآسمانهاوزمینبسیاربزرگتر)وشکوهمندتر(ازآفرینشمردماستولیبیشترمردماینرادرکنمیکنند«.

آسمان بسیار عظیم و زمین پهناور، هر دو از مخلوقات و نشانه های قدرت خداوند هستند.

1- دور از خورشید 

2- تشکیل شده از گازهای مختلف 

1- نزدیک به خورشید 

2- دارای سطح های سنگی و جامد 

4/5 میلیارد سال عمر دارد. )مانند زمین(

نقطه ای کوچک از کهکشان راه شیری است.

اجرام دیگرهشت سیاره

سیاره های بیرونی  سیاره های درونی 

برجیس

کیوان

اورانوس 

نپتون

تیر

ناهید

زمین 

مریخ )بهرام(

قسمت های مختلف آن

اجرام آسمانی متعدد که در مدارهای پیرامون منظومه می گردند. 

یک ستاره به نام خورشید که در مرکز منظومءه شمسی قرار دارد و 

سرچشمءه اصلی زندگی بر روی زمین است.

منظومءهشمسی

 کهکشانراهشیری

1- یکی از هزاران کهکشان در فضا و یکی از شگفتی های خلقت است.

200 میلیارد ستاره دارد. 2- بیش از
,10000 سال نوری )فاصله ای که نور در یک سال می پیماید( است. 3- قطر هستءه آن 

4- حدود250 میلیون سال طول می کشد تا خورشید، با سرعت220 کیلومتر در ثانیه، مرکز این کهکشان را دور بزند.
5- شکل مارپیچی دارد.
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مطالعات اجتماعی نهم

 بعضی از سیاره های خورشیدی، قمرهایی دارند که به دور این سیاره ها می گردند.

زمین

1- با همءه وسعت و شگفتی هایش تنها بخش بسیار بسیار کوچکی از فضای بی کران کیهان )جهان مادی( است.

2- بزرگترینسیاره از میان سیاره های نزدیک به خورشید است. 

3- سومین سیارءه منظومءه خورشیدی است.
4- عمر زمین و منظومءه خورشیدی حدود 4/5 میلیارد سال تخمین زده شده است.

5- دارای یکقمر به نام »ماه« است.
6- مساحت آن، 510 میلیون کیلومتر مربع است.

7- پوشیده شده از خشکی ها )قاره ها( و آب ها است.

خورشید

1- یک ستاره از منظومءه خورشیدی است.

2- یکی از میلیاردها ستارءه کهکشان راه شیری است.
3- هشتسیاره به دور آن می چرخند.

4- مرکز منظومءه خورشیدی است.
5- جزء ستاره های کهکشان راه شیری است.

 سیاره های دو اسمی 

ناهید: زهره بهرام: مریخ  کیوان: زحل  برجیس: مشتری  تیر: عطارد  

 تعیین مکان دقیق یک پدیده و قرارگرفتن آن روی کرءه زمین را موقعیت مکانی گویند.

و  مدارها  فرضی  تقسیم های  و  خطوط  زمین،  روی  پدیده  هر  مکان  تعیین  برای  جغرافی دانان   

نصفالنهارها را ابداع کردند.

 مدارها: اون نقطه از زمین که با قطب شمال و قطب جنوب فاصلءه یکسان داره رو در نظر بگیرید؛ از اون نقطه می شه یه دایره دور زمین کشید؛ به اون دایرءه فرضی 

»استوا« می گن؛ پس: 
 دایرءه بزرگی را که در فاصلءه مساوی از دو قطب شمال و 

جنوب به دور زمین فرض می شود، استوا می نامند. 

 به دایره های دیگری که، در هر دو نیم کرءه شمالی و جنوبی 

زمین، به موازات استوا رسم شده اند، مدار می گویند.

 مدار استوا )مدار مبدأ( صفر درجه است.  

 مدارهای زمین از استوا تا قطب شمال، 0 تا 90 درجه 

و از استوا تا قطب جنوب، 0 تا 90 درجه است.  

45 است(  90 )هرکدام  2 45¸ =  مثال از استوا تا قطب شمال، 2 مدار فرض کردیم؛ هر کدام چند درجه است؟ 

10 است(  90 )هرکدام  9 10¸ =  مثال از استوا تا قطب جنوب، 9 مدار فرض کردیم؛ هر کدام چند درجه است؟ 

10 است(  180 )هر کدام  18 10¸ =  مثال از قطب شمال تا قطب جنوب، 18 مدار فرض کردیم؛ هر کدام چند درجه است؟ 
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لوا ارد ام نا مه  ابیا  ان ان ما

 نصف النهار

یک نیم دایره از قطب شمال تا قطب جنوب تصور کنید )هم از این طرف زمین، هم از اون طرف زمین(، حاال زمین به دوتا نیم کرءه شرقی و غربی تبدیل شد؛ به این 

نیم دایرءه فرضی »نصف النهار« می گن، پس: 

 به نیم دایره های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طولمساویدارند و زمین را به دو نیم کرءه شرقی و غربی تقسیم 

می کنند، نصف النهار می گویند.

رصدخانءهگرینویچ

1- در شهر لندن است.

2- نصف النهاری که از آن عبور می کند به عنوان نصف النهار مبدأ است.

نصفالنهارمبدأ

1- زمین را به دو نیم کرءه مساوی شرقی و غربی تقسیم می کند.
2- صفر درجه است.

زیرا محیط زمین 360  نصف النهارهای دیگر )به جز مبدأ(  از صفر تا 180 درجءه غربی و از صفر تا 180 درجءه شرقی درجه بندی شده اند. 

درجه است. 

 موقعیت جغرافیایی کشورایران:ایراندر نیم کرءه شمالی خطاستوا و در نیم کرءه شرقی نصفالنهار قرار دارد.
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مطالعات اجتماعی نهم

اگر شبکءه مدارها و نصف النهارها رو داشته باشیم، می تونیم طول و عرض جغرافیایی  یه نقطه رو به دست بیاریم! 

 مختصات جغرافیایی: هر نقطه از کرءه زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آن مختصات جغرافیایی آن نقطه می گویند.

 عرض جغرافیایی  فاصلءه هر مکان از مداراستوا، برحسب درجه.  طول جغرافیایی  فاصلءه هر مکان از نصفالنهارمبدأ، برحسب درجه. 

 برای نوشتن طول و عرض جغرافیایی،  از عالئم اختصاری انگلیسی استفاده می شود. 

مختصاتجغرافیایی

عرض جغرافیا
N شمالی
S جنوبی

طول جغرافیا
W غربی
E شرقی
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لوا ارد ام نا مه  ابیا  ان ان ما

 استفاده از ماهواره در تعیین موقعیت

دالیلاهمیتتعیینموقعیتبرایانسانهاازگذشتهتاکنون
بفهمند در کجا قرار دارند.

در مسیر حرکت خود به مقصد مشخص راه را گم نکنند.

ابزارهایاولیهدرتعیینمکانومسیربهترتیبعبارتانداز:
1- ستارگان
2- اسطرالب

3- نقشه های اولیه
4- قطب نما

 چگونگیرسیدنبهاستفادهازماهوارهدردهههایاخیر:

تالش برای مسیریابی و تعیین مکان با روش های دقیق که در هر شرایطی بتوان با کمک آن، عملیات ناوبری را انجام داد در دهه های اخیر منجر 

به استفاده از ماهواره برای تعیین موقعیت های مکانی شد.

 ناوبریماهوارهای روش جدیدی است که در آن از چندین ماهواره برای ارائءه موقعیت، جهت جغرافیایی و مسیر حرکت استفاده می شود.

 مبنای کار سیستم های ماهواره ای بر پایءه امواج رادیویی است که بین ماهواره و گیرنده های مختلف رد و بدل می شود.

 جمهوری اسالمی ایران در اردیبهشت 99 توانست ماهوارءه نورا را با ماهواره بر قاصد در مدار زمین قرار دهد.

چراتنهاچندکشوردرجهانتوانستنددرمدارزمینماهوارهقراردهند؟

چون قراردادن یک ماهواره در مدار به سوختی خاص و موتورهایی با آخرین دانش و فناوری روز و هم چنین محاسبات دقیق علمی و پیچیدءه 

خاص نیاز دارد.

 جهت قبله در هر شهر به موقعیت جغرافیایی آن نسبت به مکه بستگی دارد.

 قبله  در ایران به سمت جنوبغربی، آنکارا به سمت جنوب، آدیس آبابا به سمتشمال و قاهره به سمت جنوبشرقی است.

 مردم بندرعباس نسبت به مردم تبریز برای این که در جهت قبله قرار بگیرند بیشتر به غرب متمایل می شوند.

 امروزه به وسیلءه )GPS(، که نوعی موقعیت یاب است، جهت قبله نیز مشخص می شود.
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مطالعات اجتماعی نهم

 پاسخ درست را مشخص کنید.
 سومین سیارءه زمین ............... است.

 زمین  زحل  ناهید   مریخ

 کدام گزینه از چهار سیارءه درونی منظومءه خورشیدی محسوب نمی شود؟

 مریخ  زمین   ناهید   زحل 

 ایرانیان در جهت ............... ایران نماز می خوانند.

 جنوب غربی  جنوب شرقی  شمال غربی   شمال شرقی  

 کهکشان راه شیری بیش از چند میلیارد ستاره دارد؟

 200 میلیارد  300 میلیارد  400 میلیارد  500 میلیارد

 دایرءه بزرگی که در فاصلءه مساوی از دو قطب شمال و جنوب به دور زمین فرض می شود چیست؟

 مدار رأس السرطان  مدار رأس الجدی  خط استوا  نصف النهار 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
 سیاره های منظومءه خورشیدی به دو صورت ............... و ............... هستند.

 منظومءه خورشیدی دارای یک ستاره به نام ............... و هشت ............... است.

 سیاره های درونی منظومءه خورشیدی دارای سطوحی ............... و ............... هستند.

 امروزه به وسیلءه ............... تعیین مسیریابی مکانی انجام می شود.

 حدود ............... میلیون سال طول می کشد تا خورشید، مرکز کهکشان راه شیری را دور بزند.

 کشور ایران در نیم کرءه ............... خط استوا و در نیم کرءه ...............  نصف النهار قرار دارد.

 امروزه به  وسیلءه ............... که نوعی موقعیت یاب است، جهت ............... نیز مشخص می شود.

 مبنای کار ناوبری ماهواره برای تعیین موقعیت مکان بر پایءه ............... است.

 ایرانیان در جهت ............... ایران نماز می خوانند.

نادرست درست   جمالت درست و نادرست را مشخص کنید. 
 سیاره های بیرونی منظومءه خورشیدی نزدیک تر به خورشید و دارای سطوحی سنگی و جامدند.  

 زمین سومین سیارءه منظومءه خورشیدی است و فاصلءه آن تا خورشید، 150 میلیون کیلومتر است.  

 ایرانیان در جهت جنوب شرقی نماز می خوانند.  

 امروزه به وسیلءه ماهواره تعیین مسیریابی مکانی انجام می شود.  

 فاصلءه هر مکان تا نصف النهار مبدأ برحسب درجه، عرض جغرافیایی نام دارد.   

 با فلش وصل کنید.

تعیین طول و عرض جغرافیایی منظومءه خورشیدی

بیرونی و درونی کهکشان راه شیری 

دارای یک ستاره و هشت سیاره عمر زمین و منظومءه خورشیدی

با قطر هسته ای برابر 10.000 سال نوری سیاره های منظومءه خورشیدی

با استفاده از مدارها و نصف النهارها تعیین مکان هر پدیده

استفاده از عالئم اختصاری نوشتن طول و عرض جغرافیایی

4/5 میلیارد سال مختصات جغرافیایی



11

لوا ارد ام نا مه  ابیا  ان ان ما

 به پرسش های زیر پاسخ تشریحی دهید.
 سیاره های منظومءه خورشیدی به چند صورت هستند؟ آن ها را نام ببرید.

 خصوصیـات کهکشان راه شیری را بنویسید.

 چهار مورد از خصوصیات زمین در منظومءه خورشیدی را بنوسید.

 معنی آیءه 57 سورءه غافر را بنویسید.

 خط استوا و مدار را شرح دهید.

 نصف النهار چیست؟

 طول جغرافیایی را شرح دهید.

 عرض جغرافیایی را شرح دهید.

 مردم ایران به کدام طرف نماز می خوانند؟

 از استوا تا قطب شمال، 9 مدار داریم، هر کدام چند درجه است؟ 

 از قطب شمال تا قطب جنوب، 10 مدار داریم، هر کدام چند درجه است؟  

 از استوا تا قطب جنوب، 10 مدار داریم، هر کدام چند درجه است؟  

 مختصات جغرافیایی نقاط روی شکل را به دست آورید. 

 ابزارهای اولیه در تعیین مکان و مسیر موقعیت یابی را به ترتیب نام ببرید.

 ویژگی امواج رادیویی در ناوبری ماهواره چیست؟

 ناوبری ماهواره را تعریف کنید.

 جدول زیر را با توجه به سؤال های داده شده کامل کنید.
 نام یکی از سیاره های بیرونی منظومءه خورشیدی ............... است.

 خورشید از ستاره های ............... راه شیری است.

 کشور ایران در نیم کرءه شمالِی ............... قرار دارد.

پ

ه 

ع

و

 فاصلءه هر مکان با مدار استوا، برحسب درجه، ............... جغرافیایی است.  
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پاسـخ  
 گزینءه    گزینءه 
 گزینءه   گزینءه 

 گزینءه  
پاسـخ  

 بیرونی ـ درونی  خورشید ـ سیاره
 سنگی ـ جامد  ماهواره

 250  شمالی ـ شرقی
GPS ـ قبله   امواج رادیویی  

 جنوب غرب
پاسـخ  

 نادرست  درست
 نادرست  درست

 نادرست
پاسـخ  

 منظومءه خورشیدی  دارای یک ستاره و هشت سیاره
 کهکشان راه شیری  با قطر هسته ای برابر 10.000 سال نوری

 عمر زمین و منظومءه خورشیدی  4/5 میلیارد سال
 سیاره های منظومءه خورشیدی  بیرونی و درونی

 تعیین مکان هر پدیده  تعیین طول و عرض جغرافیایی
 نوشتن طول و عرض جغرافیایی  استفاده از عالئم اختصاری

 مختصات جغرافیایی  با استفاده از مدارها و نصف النهارها
پاسـخ    

 سیاره های درونی که دارای سطحی سنگی و جامدند: تیر، ناهید، 
زمین،  مریخ

سیاره های بیرونی و دورتر از خورشید که دارای گازهای مختلف اند: 
برجیس، کیوان، اورانوس، نپتون. 

 بیش از 200 میلیارد ستاره دارد؛ قطر هستءه آن 10.000 سال نوری 
است؛ حدود 250 میلیون سال طول می کشد تا خورشید با سرعت 

220 کیلومتر در ثانیه، مرکز این کهکشان را دور بزند.

 1- بزرگ ترین سیارءه نزدیک به خورشید 2- سومین سیارءه منظومءه 
خورشیدی 3- فاصلءه آن تا خورشید 150 میلیون کیلومتر است. 

4- عمر زمین و منظومءه خورشیدی 4/5 میلیارد سال است. 
بشر  از خلقت  بزرگ تر  بسیار  زمین،  و  آسمان ها  خلقت  »قطعاً   

است ولی بیش تر مردم این را درک نمی کنند«. 
و  قطب شمال  دو  از  مساوی  فاصلءه  در  که  را  بزرگی  نیم دایرءه   

جنوب به دور زمین فرض می شود استوا می نامند.
دایره های دیگری را که در هر دو نیم کرءه شمالی و جنوبی زمین، 
به موازات استوا رسم شده اند، مدار می نامند. مدارهای زمین از 
استوا تا قطب شمال بین 0 تا 90 درجه و از استوا تا قطب جنوب 

بین 0 تا 90 درجه است.
 نیم دایره های فرضی را که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده 
شده اند و طول مساوی دارند و زمین را به دو نیم کرءه شرقی و 

غربی تقسیم می کنند، نصف النهار می نامند.
 فاصلءه هر مکان با نصف النهار مبدأ، برحسب درجه، طول جغرافیایی 

آن مکان است. 
 فاصلءه هر مکان با مدار استوا، برحسب درجه، عرض جغرافیایی 

آن مکان است.
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 ستارگان ـ اسطرالب ـ نقشه های اولیه ـ قطب نما
 بین ماهواره و گیرنده های مختلف اطالعات رد و بدل می کند.

 روشی جدید که در آن از چندین ماهواره برای ارائءه موقعیت و 
جهت جغرافی و مسیر حرکت استفاده می شود.

پاسـخ    
 نپتون  کهکشان

 استوا   عرض
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