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منظومه ی شمسی

زمین یکی از سیاره های  .............است.

خورشید هر روز از  .............طلوع و از  ..............مشرق – مغرب
غروب می کند .
یک دور گردش زمین به دور خورشید ( 365 ..............یکسال )
طول می کشد.
نتیجه حرکت چرخش زمین  ........................است.

پیدایش شب و روز

اگر کره ی زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم ،به نیمکره
هر نیمه آن  ..................گفته می شود.
شب و روز در حرکت
 .........................به وجود می آید.

زمین

به

دور خودش

حرکت انتقالی همان حرکت زمین به دور  .............خورشید
است.
دهکده ی گرینویچ در نزدیکی شهر  ...................لندن
است.
خط استوا زمین را به دو نیمکره  ................و شمالی – جنوبی
 .................تقسیم می کند.
پاسخ دهید
وقتی زمین به دور خود می چرخد ،یک نیمه ی آن در
روز و شب چگونه به وجود می آید ؟
مقابل نور خورشید قرار می گیرد .در این هنگام،در
نیمه ی رو به خورشید ،روز است  .در همین زمان،
نیمه ی دیگر زمین از خورشید دور است و در آن جا
شب است.
به چرخش زمین به دور خود حرکت چرخشی می
حرکت چرخش زمین را تعریف کنید؟
گویند.
به گردش زمین به دور خورشید حرکت انتقالی می
حرکت انقالی زمین را تعریف کنید؟
گویند که بر اثر آن فصل ها به وجود می آید.
جغرافی دانان برای اینکه بتوانند سطح زمین را بهتر روی کره ی جغرفیایی و نقشه ها خط هایی ترسیم کرده
اند که این خط ها فرضی هستند و به طور واقعی در
مطالعه کنند و مکان دقیق را بفهمند ،چه می کنند؟
روی زمین وجود دارند.
خط استوا فرضی است که مانند کمربندی به دور زمین
خط استوا چیست ؟
کشیده شده است و زمین را به دو نیمکره تقسیم می کند.

مدار چیست؟
نصف النهار را تعریف کنید؟
نام دیگر نصف النهار مبدأ چیست ؟ چرا؟

به خط استوا و خط های فرضی که به موازات آن رسم
شده اند ،مدار می گویند.
به خط فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده
شده نصف النهار مبدأ می گویند.
نصف النهار گرینویچ  .چون از دهکده ی گرینویچ
عبور می کند.

انتخاب کنید
نصف النهار مبدأ
مهم ترین نصف النهار ،چه نام دارد؟
مدار استوا چند درجه است و تا کجا به  90درجه تقسیم صفر درجه – تا قطب شمال و جنوب
شده است؟
حرکت زمین به دور خود از  ...................می باشد .غرب به شرق
 24ساعت
گردش زمین به دور خودش چه مدت طول می کشد؟
شمالی و شرقی
کشور ایران در دو نیمکره قرار دارد؟
نصف النهار مبدأ زمین را به کدام دو نیمه تقسیم می شرقی و غربی
کند؟
شبانه روز
به نتیجه حرکت چرخشی زمین چه می گویند؟
صفر درجه
نصف النهار مبدأ چند درجه است؟
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کشور پاکستان در  ......................ایران قرار دارد .

شرق

کشور جمهوری ترکمنستان در  .......................ایران شمال شرقی
واقع است.
چون این کشور دارای جلگه های وسیع و حاصلخیز
چرا کشت برنج و پنبه در پاکستان رونق دارد؟
است و کشاورزی از فعالیت های مهم اقتصادی این
کشور است.
چرا کوه نوردان کشورهای مختلف به سفر به پاکستان چون کشور پاکستان یک کشور کوهستانی است که کوه
های زیادی با ارتفاعات بلند دارد.
عالقه مند هستند؟
مردم ترکمنستان به کدام ورزش عالقه ی زیادی ورزش سوارکاری ،چون اسب های ترکمنی بسیار
معروف هستند.
دارند؟چرا؟
جلگه وسیع مرکزی پاکستان از آبرفت های کدام رود به رود سند
وجود آمده است؟
بندر مهم پاکستان در کناره ی اقیانوس هند چه نام دارد؟ کراچی
رود آمو دریا به کدام دریاچه می ریزد؟

دریاچه ی آرال

صحرای بزرگ کشور ترکمنستان چه نام دارد؟

قره قوم

پایتخت کشور ترکمنستان کدام شهر است؟

عشق آباد
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ایران با  ..................کشور همسایه است و از همه ی هفت – پهناور تر
کشورهای همسایه اش  ....................است.
کوچک ترین کشور همسایه ی ایران  ....................ارمنستان
است.
دریای  ....................در جنوب کشور ترکیه قرار مدیترانه
دارد.
کشور ترکیه از همسایگان  ......................ایران غربی
است.
ترکمنستان
همسایه ی شمال شرقی ایران کدام کشور است؟
همسایگان شرقی ایران ،کدام کشورها هستند؟

افغانستان و پاکستان

همسایگان غربی ایران ،کدام کشورها هستند؟

ترکیه و عراق

کدام کشورها در شمال غربی ایران قرار دارند؟

جمهوری آذربایجان و ارمنستان

کدام کشورهای عربی در کنار خلیج فارس قرار دارند؟

کویت – امارات متحده ی عربی – قطر -بحرین-
عربستان سعودی

کدام کشورهای همسایه ی ایران به هیچ دریایی راه افغانستان – ارمنستان و عراق
ندارند؟
کدام کشور همسایه ی ایران از دو قسمت تشکیل شده جمهوری آذربایجان – کشور ارمنستان بین این دو
است و چه کشوری میان این دو قسمت قرار گرفته قسمت قرار دارد.
است؟
کدام کشور در شمال شرقی ایران قرار دارد؟

ترکمنستان

ایران از طریق دریای عمان به کدام اقیانوس راه دارد؟

هند

کدام کشورهای همسایه ی ایران ،به دریای خزر راه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
دارد؟
ارس
کدام رود بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد؟
کدام کشور بیش ترین مرز خشکی را با ایران دارد؟

عراق

