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درس اول: گوی آبی زیبا

آموزش به روش
نقشه مفهومی

منظومة خورشیدی
پدیدآمدهازابریمتشکلازگازهاوغبارهایبینستارهای

دارایتعدادبیشماریاجرامآسمانیکهدرمدارهاییپیراموناشمیگردند.
تنهاستارهمنظومهخورشیدیکهدرمرکزآنقراردارد.

سرچشمةاصلی:نور،گرماوانرژیزمین
قطر:حدود109برابرقطرزمین
جرم:330هزاربرابرجرمزمین

نزدیکبهخورشید
مدارگردشیکوچک

جنسوترکیب:جامدوسنگی
قطرکمترازسیاراتبیرونی

تیر)عطارد(
ناهید)زهره(

سومینوبزرگترینسیارةدرونیمنظومةشمسی
عمر:4/5میلیاردسالبهطورتقریبی

فاصلهازخورشید:150میلیونکیلومتر
داراییکقمربهنامماه

مساحت:510میلیونکیلومترمربع
سطحزمینپوشیدهازخشکیها)قارهها(وآبهاست.

درفضابهصورتکرهایآبیدرزمینهایسیاهدیدهمیشود.
مریخ)بهرام(
دورازخورشید

مدارگردشیبزرگترازسیاراتدرونی
جنسوترکیب:گازی

دارایتعدادزیادیقمر
مشتری)برجیس(:دارایبیشاز60قمر

زحل)کیوان(
اورانوس
نپتون

کهکشان راه شیری
یکیازهزارانکهکشانجهانبیکران

شکل:مارپیچی
دارایبیشاز200میلیاردستارهکهخورشیدتنهایکیازآنهاست.

منظومةخورشیدیتنهانقطةکوچکیازاینکهکشاناست.
قطرهسته:10000سالنوری

250میلیونسالطولمیکشدتاخورشیدباسرعت220کیلومتردرثانیهمرکزاینکهکشانرادوربزند.

گوی آبی زیبا 1

خورشید

سیارات:هشتسیاره
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خردهسیارکها

تیر



8

مطالعات اجتماعی نهم
قطبشمال90ْموقعیت مکانی

نیمکرةشمالی

نیمکرةجنوبی

قطبجنوب90ْ

80ْN
60ْN
40ْN

20ْN

20ْS
40ْS

استوا

تعریف:مکاندقیققرارگرفتنیکپدیدهرویکرهزمین.
بزرگترینمدارکهدرفاصلةمساویازدوقطب

شمالوجنوبقراردارد.
مدارمبدأصفردرجهاست.

فاصلههرمدارتااستوارابرحسبدرجه،عرض
جغرافیاییمیگویند.

درهردونیمکرهبهموازاتاستوارسممیشوند.
درجهبندیبین0تا90درجهشمالییاجنوبی

هرچهبهقطبشمالیاجنوبنزدیکمیشویممدارهاکوچکترمیشوند.
نیمدایرههایفرضیکهازقطبشمالتاقطبجنوبکشیدهشدهوطولمساویدارند.

محیطزمین360درجهاست. علت درجهبندی:از0تا180درجهغربیو180درجهشرقی

شهر در گرینویچ رصدخانه از که نصفالنهاری
لندنعبورمیکند.

نصفالنهارها درجهبندی برای قراردادی بهطور
انتخابشدهاست.

زمینرابهدونیمکرةمساویشرقیوغربیتقسیممیکند.

قطبشمال

بدأ
رم

نها
فال

نص

استوا

قطبجنوب
صفردرجهاست.

فاصلههرنصفالنهارتانصفالنهارمبدأبرحسبدرجهراطولجغرافیاییمیگویند.

مختصات جغرافیایی
تعریف:هرنقطهازکرهزمینروییکمدارویکنصفالنهارمشخصقرارداردکهبهآنهامختصاتجغرافیاییآننقطهمیگویند.

تمامنقاطیکهروییکمدارهستندعرضجغرافیایییکسانیدارند.
تمامنقاطیکهروییکنصفالنهارهستنددارایطولجغرافیایییکسانهستند.

N:شمال
S:جنوب
E:شرق

W:غرب
ستارهقطبی

قطبنما

الف-60ْE)60درجةشرقی(
ب-30ْW)30درجةغربی(

الف-45ْN)45درجةشمالی(
ب-15ْS)15درجةجنوبی(

اِستوا

طولجغرافیاییعرضجغرافیایی

ب

الف
60ْ

60ْ

45ْ

45ْ

30ْ

30ْ

15ْ

15ْ

0

75ْ

75ْ

90ْ

90ْ90ْ

الف

ب

بدا
رم

نها
فال

نص

75ْ75ْ
60ْ60ْ

45ْ45ْ
30ْ30ْ 15ْ15ْ 0ْ

90ْ راداروامواجرادیویی
تعیینکنندةدقیقنقطهبهطورشبانهروزیدرهرجایکرهزمینودرهرشرایطآبوهوایی

متشکلاز24ماهوارهکهدرمدارزمینگردشکردهوامواجرادیوییرابهزمینارسالمیکنند.
مورداستفادهدرسامانةناوبریهواپیماوکشتی،داخلاتومبیل،گوشیتلفنهمراه،قبلهیابی

عالئماختصاریمختصات
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درس اول: گوی آبی زیبا
تعریف:زاویههاییکهدرداخلکرهایجادمیشود.

درجهنصفالنهار:زاویهایکههرنصفالنهاربانصفالنهارمبدأمیسازد.
درجهمدار:زاویهایکههرمداربهطورافقینسبتبهصفحهاستوادرداخلکرةزمینمیسازد.

 
  

جایگاه زمین در کیهان

با توجه به تعاریف فضانوردان، زمین در فضا چگونه دیده می شود؟ . 1

زمین ما بخش کوچکی از .................... است.. 2

ویژگی های منظومة شمسی را بیان کنید.. 3

الف( نام سیارات منظومة شمسی را به ترتیب از نزدیک ترین به خورشید تا دورترین آنها در شکل زیر مشخص کنید.. 4

ب( قسمت مشخص شده با عالمت  در منظومه ی شمسی نشانه ی چیست؟

خورشید ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

موقعیت زمین در منظومة شمسی را بیان کنید؟ . 5

به گفتة دانشمندان، زمین و منظومة خورشیدی در چه زمان و چگونه ساخته شده اند؟ . 6

سیارات سنگی و جامد منظومة شمسی را نام ببرید؟ . 7

سیارات جامد و گازی )درونی و بیرونی( را از نظر داشتن قمر با هم مقایسه کنید؟ )امتحانی(. 8

سرچشمة اصلی نور و گرما و انرژی بر روی زمین چیست؟ . 9

زمین را از نظر قطر و جرم با خورشید مقایسه کنید. )امتحانی(. 10

در عبارت زیر جاهای خالی را کامل کنید.. 11
زمین بخش کوچکی از .................... است که این منظومه خود جزء کهکشان .................... است. این کهکشان از انواع کهکشان های .................... بوده و یکی 

از هزاران .................... جهان است.

در کهکشان راه شیری چند ستاره وجود دارد و خورشید چه جایگاهی میان آنها دارد؟. 12

قطر کهکشان راه شیری چقدر است؟ . 13

مساحت کرة زمین، .................... است و سطح آن را خشکی ها )قاره ها( و آب ها پوشانده است. )امتحانی(. 14

درجههایمختصات
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مطالعات اجتماعی نهم

موقعیت مکانی

منظور از موقعیت مکانی یک پدیده بر روی زمین چیست؟. 15

جغرافی دانان برای تعیین موقعیت مکانی دقیق پدیده ها بر روی کرة زمین .................... را ابداع کردند.. 16

تقسیمات فرضی که برای تعیین موقعیت مکانی مورد استفاده قرار می گیرد را نام ببرید؟ . 17

ویژگی های مدارها را بیان کنید. )امتحانی(. 18

کاربرد مدارها در تعیین موقعیت مکانی را بیان کنید.. 19

منظور از خط استوا چیست؟. 20

نصف النهارها را تعریف کرده و ویژگی های آنها را بیان نمایید؟ )امتحانی(. 21

کاربرد نصف النهارها در تعیین موقعیت مکانی پدیده های سطح زمین را توضیح دهید؟ )امتحانی(. 22

چرا اندازة مدارها نهایت 90 درجه است، اما اندازة نصف النهارها تا 360 درجه می رسد؟. 23

مختصات جغرافیایی را تعریف کنید؟ )امتحانی(. 24

برای نوشتن طول و عرض جغرافیایی از چه عالئم اختصاری استفاده می شود؟. 25

 

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.. 26

 هر نقطه از زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آنها .................... آن نقطه می گویند.

 بیشترین قمر در منظومة شمسی مربوط به سیارة .................... است که از سیارات بیرونی می باشد.

 زمین .................... سیارة منظومة خورشیدی می باشد که جرم آن .................... بار از خورشید کمتر است. 

جمالت درست را با  و جمالت نادرست را با  مشخص کنید. . 27

 همة مناطقی که روی یک مدار هستند طول جغرافیایی یکسان دارند. 

 کاربرد مدارها، در تعیین عرض جغرافیایی می باشد. 

 سیارات گازی شکل منظومة خورشیدی دارای مدار بزرگتری هستند. 

 اگر فاصلة هر نصف النهار از دیگری 1 درجه باشد، 360 نصف النهار روی کرة زمین می توان رسم کرد. 

پرسش های زیر را به صورت تشریحی پاسخ دهید.. 28

 چرا در تمام نواحی ایران قبله به سمت جنوب غربی می باشد؟



11

درس اول: گوی آبی زیبا
 هر یک از مفاهیم زیر را چگونه می خوانید.
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 اگر در روی یک کرة جغرافیایی نصف النهارها را 10 درجه 10 درجه رسم کرده باشند، چند نصف النهار رسم شده است؟

  تفاوت سیارات درونی و بیرونی منظومه ی شمسی را در رابطه با مدار، قمر، جنس )ترکیب( بیان کنید. )امتحانی(

 نقاط مشخص شده در شکل زیر را از نظر مختصات جغرافیایی بخوانید و بنویسید. )امتحانی(
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به فعالیت های مهارتی و نگرشی زیر پاسخ دهید.. 29

 با توجه به شگفتی های جهان، اندازة زمین با سایر کرات آسمانی را جستجو کرده و مطلب کوتاهی تهیه کنید.

 تفاوت زمین با سایر سیارات درونی منظومة شمسی چیست؟

 چگونگی جهت یابی )مکان یابی( بر روی زمین را توضیح دهید.

 اصطالحات عرض و طول جغرافیایی را روی شکل نشان دهید.

 چرا مکان هایی که روی یک نصف النهار قرار دارند دارای طول جغرافیایی یکسان می باشند؟

 کاربرد GPS را در زندگی امروز بیان کنید.

  

فایدة مهم شبکة مدارها و نصف النهارها چیست؟. 30
طولجغرافیاییرامشخصمیکنیم. مختصاتجغرافیاییمناطقرابهدستمیآوریم.

میتوانیمنقشهرسمکنیم. عرضجغرافیاییرامشخصمیکنیم.

تفاوت مهم مدارها و نصف النهارها در چیست؟. 31
اندازةمدارهایکساناستامانصفالنهارهارفتهرفتهکوچکمیشوند.

اندازةمدارهاازاستوابهسمتقطبهاکوچکترمیشوددرحالیکهنصفالنهارهاهمهباهمیکاندازههستند.
تفاوتآنهادرمحیطزمیناست.

بخشکوچکیازنصفالنهارهاقابلاندازهگیریهستندامامدارهاهمگیقابلاندازهگیریاند.
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مطالعات اجتماعی نهم
کدام گزینه در مورد عالمت های اختصاری در مختصات جغرافیایی نادرست است؟. 32

عالمتاختصاریشمالراباAنشانمیدهند. عالمتاختصاریغربراباWنشانمیدهند.
عالمتاختصاریشرقراباEنشانمیدهند. عالمتاختصاریجنوبراباSنشانمیدهند.

با توجه به آیة »لََخلُق السماوات و االرض أکبر من خلق الناس و لکن اکثر الناس ال یعَلمون« کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با معنای این آیه است؟. 33

کوچکبودنزمیندربرابرهستی
ناآگاهبودنمردمنسبتبهعظمتهستی

حکمتهستی
کوچکبودنآفرینشزمینومردمدربرابرکلهستیوناآگاهیمردمنسبتبهآن.

جدیدترین نظریه پیدایش منظومه شمسی کدام گزینه است؟. 34

تشکیلمنظومةخورشیدیازابرهایگازیوغبارهایبینستارهای تشکیلمنظومةخورشیدیبراثرانفجاربزرگ
هیچکدام جداشدنسیاراتازخورشید

»GPS« چیست؟  . 35

عرضجغرافیایی طولجغرافیایی مخففمختصاتجهانی سامانةجهتیابجهانی

چرا مکان هایی که روی یک مدار قرار دارند دارای عرض جغرافیایی یکسان هستند؟. 36

زیرافاصلةآنهاازخطاستوایکساناست. زیرافاصلةآنهاازنصفالنهارمبدأیکساناست
زیرافاصلةآنهاازقطبجنوبزیاداست. زیرازاویةآنهاازنصفالنهارمبدأیکساننیست

طول جغرافیایی هر نقطه عبارت است از:. 37

فاصلههرنقطهازنصفالنهارمبدآبهدرجه فاصلههرنقطهازمدارها
فاصلهیابیبینمدارهاونصفالنهارها فاصلههرنقطهازمدارمبدأ

قبله در ایران به سمت جنوب غربی می باشد زیرا ..................... 38

نصفالنهارهایایرانومکهیکساناست. مکهدرجنوبغربیایرانواقعشدهاست.
مکهوایراندریکعرضجغرافیاییقراردارند. مکهدرشرقایرانواقعشدهاست.

GPS در چه جاهایی قابلیت نصب دارد؟ . 39

منازل،هواپیماها،کشتیها ناوبریهواپیما،موبایلها،کشتیها،اتومبیلها
فقطاتومبیلها  فقطموبایلها

کدام یک از سیارات زیر جزء سیارات بیرونی منظومة شمسی می باشد؟. 40

تیر ناهید بهرام برجیس

بزرگ ترین سیارة درونی منظومه شمسی .................... می باشد.. 41

مریخ زمین برجیس مشتری

دورترین سیارة منظومة شمسی به خورشید کدام است؟. 42

نپتون اورانوس زمین مریخ

فاصلة زمین تا خورشید .................... کیلومتر می باشد.. 43

250میلیون 90میلیون 120میلیون 150میلیون

بیش ترین قمر را کدام سیارة منظومة شمسی دارد؟. 44

مریخ اورانوس زحل مشتری
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درس اول: گوی آبی زیبا
کدام یک از گزینه ها در مورد مقایسة زمین و خورشید صحیح نمی باشد؟. 45

خورشیداست. 1
33000

جرمزمین قطرزمین109برابربیشترازخورشیداست.

زمینازنظرقطروجرمازخورشیدکوچکتراست. قطرخورشیداست. 1
109

قطرزمین

کدام گزینه در رابطه با تفاوت سیارات درونی و بیرونی صحیح می باشد؟. 46
مدارگردشیسیاراتبیرونیبزرگترازمدارگردشیسیاراتدرونیاست.

جنسوترکیباتسیاراتدرونیوبیرونییکساناست.
همةسیاراتدرونیوبیرونیدارایقمرهستند.

جنسسیاراتدرونیگازیوجنسسیاراتبیرونیسنگیاست.

منظور از موقعیت مکانی در کرة زمین چیست؟. 47
مکاندقیققرارگرفتنپدیدههارویکرةزمین موقعیتسیاراتنسبتبهکرةزمین

جایدقیقناهمواریها موقعیتکرةزمیندرفضا

خطی فرضی که فاصلة آن از دو قطب مساوی است چه نامیده می شود؟. 48
مداررأسالسرطان خطاستوا نصفالنهارگرینویچ نصفالنهارمبدأ

فاصلة هر نقطه تا خط استوا را به درجه چه می گوییم؟. 49
مدار نصفالنهار طولجغرافیایی عرضجغرافیایی

منظور از مختصات یک نقطه چیست؟. 50
هرنقطهازکرةزمیندرمختصاتمشابهیبادیگرنقاطقراردارد.

هرنقطهازکرةزمینروییکمدارویکنصفالنهارمشخصقرارداردکهبهآنمختصاتجغرافیاییمیگویند.
منظورطولهرنقطهاست.
منظورعرضهرنقطهاست.

نهایت عرض جغرافیایی یک نقطه چند درجه است؟. 51
60درجه 45درجه 90درجه 180درجه

کدام گزینه صحیح می باشد؟. 52
مداراستواصفردرجهاستوبقیةمدارهابین0تا180درجهشمالیوجنوبیدرجهبندیشدهاند.

نصفالنهارمبدأصفردرجهاستوبقیةنصفالنهارهابین0تا90درجهشرقیوغربیدرجهبندیشدهاند.
همةنقاطیکهروییکمدارقراردارندطولجغرافیایییکسانیدارند.

همةنقاطیکهروییکمدارقراردارنددارایعرضجغرافیایییکسانیهستند.

قبله در ایران به سمت .................... قرار دارد.. 53
شمالغربی جنوب جنوبشرقی جنوبغربی

در کدام یک از موارد زیر نمی توان از GPS استفاده کرد؟. 54
داخلاتومبیل سامانةناوبریهواپیماهاوکشتیها

تلفنثابت  تلفنهمراه
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