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ــة  ــوش« از مجموع ــوزان تیزه ــرای دانش آم ــم ب ــی نه ــات اجتماع ــاب »مطالع ــه کت ــندیم ک ــیار خرس بس

»رشــادت« را در اختیــار دانش آمــوزان عزیــز قــرار می دهیــم. ایــن کتــاب کــه توســط آقــای حامــد یــاری و 

بــا نظــارت دبیــر مجموعــة رشــادت تألیــف شــده اســت، کلیــة مطالــب کتــاب ســوم دبیرســتان )پایــة ســوم 

ــنا  ــر درس آش ــة ه ــا خالص ــدا ب ــوز ابت ــد. دانش آم ــه می ده ــرفته ارائ ــطح پیش ــطه( را در س دورة اّول متوس

ــد. ــخ می ده ــش« پاس ــش« و »فرادان ــطح »دان ــؤاالت در دو س ــه س ــپس ب ــود، س می ش

منظــور از ســؤاالت ســطح دانــش، ســؤاالتی اســت کــه بــا تکیــه بــر محفوظــات دانش آمــوزان طــرح شــده 

ــه ای  ــه گون ــه محتــوا و متــن درس ب ــا توجــه ب اســت و منظــور از ســؤاالت فرادانــش ســؤاالتی اســت کــه ب

طــرح شــده کــه نیازمنــد درک عمیــق مطالــب درســی بــرای پاســخ گویی اســت.

ــش را  ــؤاالت فرادان ــپس س ــخ داده و س ــش را پاس ــؤاالت دان ــدا س ــخ گویی ابت ــرای پاس ــوزان ب دانش آم

بررســی و پاســخ می دهنــد. بــرای اســتفادة بهینــه از کتــاب و یادگیــری پایــدار مطالــب هــر درس، پیشــنهاد 

ــود. ــت ش ــف رعای ــمت های مختل ــؤاالت در قس ــه س ــخ گویی ب ــب پاس ــود ترتی می ش

انتظــار مــی رود کتــاب حاضــر، همــة نیازهــای دانش آمــوزان ســوم دبیرســتان مــدارس خــاص و تیزهوشــان 

و دبیــران محتــرم درس مطالعــات اجتماعــی را پاســخ گو باشــد.

در اینجا الزم است از مؤلف و دبیر محترم مجموعه سپاس گزاری شود، همچنین از 

ــی  ــاره خدام ــر(، به ــم تصاوی ــه آرا و رس ــدی )صفح ــه محم ــن(، ملیح ــی )حروفچی ــد صبائ ــا ناهی خانم ه

)گرافیســت( تشــکر و ســپاس گزاری می کنیــم.

ــا  ــا را ب ــا، م ــای آنه ــوزان و خانواده ه ــی و دانش آم ــات اجتماع ــرم درس مطالع ــران محت ــم دبی امیدواری

ــد. ــاری فرماین ــاب ی ــن کت ــارة ای ــای خــود درب اعــالم نظــرات، پیشــنهادها و انتقاده

انتشارات مبتکران   
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گوی آبی زیبا  

 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 می گردند.
 سیاره های درونی و سیاره های بیرونی

منظومة خورشیدی دارای هشت سیاره است که چهارسیارة نزدیک به خورشید، سطوح سنگی و جامد دارند و به آنها »سیاره های درونی« و 
چهار سیارة دورتر که از گازهای مختلف تشکیل شده اند، »سیاره های بیرونی« نامیده می شوند.

اورانوسنپتون

کیوان
خرده سیاركهابرجیس

تیر

ناهید

زمین

بهرام

 

 چهار سیارة درونی منظومة خورشیدی
 تیر، ناهید، زمین، مریخ

 سیارة زمین
در بین چهار سیارة نزدیک به خورشید، زمین بزرگترین آنهاست، این سیاره در فاصلة 150 میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد.

 پیدایش زمین
 دانشمندان عمر زمین و پیدایش منظومة خورشیدی را حدود 4/5 میلیارد سال تخمین زده اند. آنها فرضیه هایی مبنی بر اینکه چگونه این منظومه 

از ابری متشکل از گازها و غبارهای بین ستاره ای پدید آمده اند، ارائه کرده اند.
 قمر

 برخی سیاره های منظومة خورشیدی، قمر دارند که به دور این سیاره ها می گردند. سیارة زمین یک قمر به نام »ماه« دارد، سیارة مشتری که از 
سیاره های گازی است، بیش از 60 قمر دارد.

 خورشید
ستارة خورشید یکی از میلیون ها ستارة کهکشان راه شیری است که در مرکز منظومه قرار دارد و حدود 109 برابر قطر زمین و جرم آن 330 هزار 

برابر جرم زمین است.
 مساحت کرة زمین

510 میلیون کیلومتر مربع
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 موقعیت مکانی یک پدیده
مکان دقیق قرار گرفتن یک پدیده بر روی کرة زمین را »موقعیت مکانی« آن پدیده می گویند.

 مدار
در هر دو نیم کرة شمالی و جنوبی به موازات استوا، دایره هایی رسم شده اند که به آنها »مدار« می گویند.

 درجه بندی مدارها
مدار استوا )مدار مبدأ( صفر درجه است. مدارها بین 90 درجة شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند.

 نصف النهار
نصف النهارها نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند.

 درجه بندی نصف النهارها
نصف النهار مبدأ )نصف النهار گرینویچ( صفر درجه و نصف النهارهای دیگر از 180 درجة غربی و 180 درجة شرقی درجه بندی شده اند.

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

قطب شمال

استوا

 قطب جنوب

دأ
مب
ر 

ها
 الن
ف

ص
ن

  طول جغرافیایی
طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلة آن مکان تا نصف النهار 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
)N( شمالی، )S( جنوبی، )E( شرقی، )W( غربی
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  جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.
درست      نادرست  1-منظومة خورشیدی از فضا، چون یک گوی آبی زیبا به نظر می رسد.    

درست      نادرست  2- در بین چهار سیارة نزدیک به خورشید، زمین بزرگترین آنهاست.    

درست      نادرست  3-معموالً بر روی کره ها و نقشه ها، همة مدارها را رسم می کنند.    

درست      نادرست  4- خورشید در مرکز منظومة خورشیدی قرار دارد و سرچشمة اصلی نور و گرماست.    

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

5- منظومة خورشیدی دارای چند ستاره و سیاره است؟

یک ـ هشت  چهار ـ هفت  هشت ـ یک  هفت ـ چهار  

6- در کدام سیاره ها، تعداد قمرها بیشتر است؟

  سیاره های درونی  سیاره های بیرونی  سیاره های مرکزی  سیاره های جامد

7- خورشید حدود ............ برابر قطر زمین و جرم آن ............ برابر جرم زمین است.

  33 ـ 109 هزار  109 هزار ـ 330 هزار   109 ـ 330 هزار  33 هزار ـ 109 هزار 

8- کدام یک از سیاره های زیر، از سیاره های درونی نیست؟

  ناهید  زمین  مریخ  مشتری

9- نیم دایره هایی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند، چه نامیده می شوند؟

  عرض جغرافیایی   طول جغرافیایی  نصف النهار  مدار

10- کدام یک از سیاره های منظومة خورشیدی به ترتیب دارای یک و شانزده قمر هستند؟

  مشتری ـ زمین  زمین ـ مشتری  مریخ ـ زمین  زمین ـ مریخ

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

11- چهار سیارة نزدیک به خورشید، سیاره های ........................ و چهار سیارة دورتر، سیاره های .......................... نامیده می شوند.

12- دانشمندان عمر زمین را حدود ......................................................... سال تخمین زده اند.

13- برخی از سیاره های منظومة خورشیدی ................... دارند که به دور این سیاره ها می گردند.

14- ستارة خورشید یکی از میلیون ها ستارة کهکشان ................................................... است.

15- مساحت کرة زمین 510 میلیون کیلومتر مربع است و سطح آن را ................................ و ............................... پوشانده است.
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  به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.

16- منظور از »سیاره های درونی و بیرونی« چیست؟

17- فرضیة دانشمندان دربارة پیدایش منظومة خورشیدی چیست؟

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

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

20- »مدار« را تعریف کنید.

21- منظور از »مختصات جغرافیایی« چیست؟

22- »نصف النهار« چیست؟

23- کدام مدار و نصف النهار، صفر درجه هستند؟

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

25- درجه بندی مدارها و نصف النهارها چگونه است؟
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 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.

درست      نادرست  1- زمین بزرگترین سیارة بیرونی منظومة خورشیدی است.     

درست      نادرست  2- ایران در نیم کرة شمالی و شرقی قرار دارد.     

  پاسخ درست را عالمت بزنید.

3- در کدام یک از مناطق کشور ما، مردم باید بیشتر به سمت قبله منحرف شوند؟

  شمال  جنوب  مرکز  غرب

4- کدام گزینه، رابطة درست را نشان می دهد؟

> ستاره > منظومه  < ستاره  کهکشان  < کهکشان    منظومه 
< ستاره > کهکشان  < ستاره  منظومه  < منظومه    کهکشان 

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

  بر روی هر مدار زمین، تنها یک نقطه قرار دارد.
  بر روی هر نصف النهار زمین تنها یک نقطه قرار دارد.

  بر روی هر مدار و هر نصف النهار، تنها یک نقطه وجود دارد.
  بر روی هر مدار و هر نصف النهار بی نهایت نقطه قرار دارد.

6- عرض جغرافیایی دو نقطة قطب شمال و قطب جنوب به ترتیب کدام است؟

E180° W180° ـ     W°180 E°180 ـ    
S90° N90° ـ     N90° S90° ـ    

  به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

7- فاصلة یک مکان تا مدار استوا برحسب درجه، چه نامیده می شود؟

8- سامانة موقعیت یاب جهانی در اصطالح چه نامیده می شود؟

 جمالت ناتمام زیر را کامل کنید.

9- جغرافی دانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیده ها بر روی کرة زمین ..................................................................................... .

10- نصف النهارها از 180 درجة شرقی و 180 درجة غربی درجه بندی شده اند؛ زیرا .................................................................... .
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 با توجه به مطالب درس و آموخته های خود، به سؤاالت زیر پاسخ بدهید.

11- جهت قبله در کشور ما چگونه است؟ چرا؟

12- با توجه به شکل زیر، مختصات جغرافیایی نقطة »الف« را بنویسید.

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

14- به نظر شما، در گذشته مردم چگونه موقعیت یابی می کردند؟

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

60 0W ,° ° الف( 

30 30E N,° ° ب( 

30 60W S,° ° پ( 

02
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حرکات زمین

 حرکت وضعی زمین
زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور محور خود می چرخد که به آن »حرکت وضعی« می گویند.

 حرکت ظاهری خورشید
ما هر روز در آسمان خورشید را می بینیم که از مشرق طلوع می کند. هنگام ظهر خورشید تقریبًا باالی سر ما است و رفته رفته در هنگام عصر به 

سمت مغرب حرکت و در آسمان غروب می کند. این جابه جایی خورشید در آسمان »حرکت ظاهری« است.
 نتایج حرکت وضعی زمین

1- پدید آمدن شب و روز
2- اختالف ساعت

 وقت واقعی
وقتی خورشید درست روی یک نصف النهار قرار می گیرد، همة شهرهایی که روی این نصف النهار )از شمال اروپا تا جنوب آفریقا( قرار گرفته اند، 
هنگام ظهر است. در همین حال، مردم کشورهایی که در شرق گرینویچ قرار دارند، خورشید را زودتر دیده اند؛ بنابراین از ظهرشان گذشته است. 

برعکس، در کشورهایی که در غرب نصف النهار گرینویچ قرار دارند، چند ساعت به ظهر مانده است.
 ایراد وقت واقعی

در زندگی روزانه نمی توان از وقت واقعی استفاده کرد. تصور کنید حتی دو شهر مجاور یک کشور که روی یک نصف النهار قرار ندارند، وقت های 
مختلفی خواهند داشت؛ بنابراین مشکالت زیادی برای قرار مالقات ها، زمان باز و بسته شدن ادارات و مغازه ها و برنامة حرکت قطارها و هواپیماها 

به وجود می آید.
 وقت رسمی

کرة زمین برای آنکه یک دور به دور خود بچرخد، 24 ساعت وقت الزم دارد؛ پس اگر محیط کرة زمین را به 24 ساعت تقسیم کنیم، هر یک 
از قاچ ها 15 درجه پهنا دارد. هر منطقة زمانی یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین همة نصف النهارهایی که داخل 

یک قاچ اند بطور توافقی ساعت یکسانی دارند.
 وقت قانونی در کشورهای وسیع

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.

 حرکت انتقالی زمین
زمین در همان هنگام که به دور خود می چرخد، به دور خورشید نیز می گردد. مدت زمان یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یک سال طول 

می کشد که به آن »حرکت انتقالی« می گویند.
 نتایج حرکت انتقالی:

1- پیدایش سال خورشیدی
2- پیدایش فصل ها

 سال رسمی
سال 365 روزه را »سال رسمی« می گویند.

 سال کبیسه
مدت زمان واقعی یک دور کامل زمین به گرد خورشید 365 روز و 6 ساعت است، اما در تقویم سال را 365 روز در نظر می گیرند. برای جبران این 

کسری، هر چهار سال، یک روز به سال رسمی اضافه می شود. سال 366 روزه را  »سال کبیسه« می گویند.
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 پیدایش فصول
66 می سازد تا زاویة تابش آفتاب در طول سال تغییر  33° ′ محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین مایل است و بطور ثابت یک زاویة 

کند و درازی شب و روز نامساوی شود و فصول به وجود بیاید.

 انقالب تابستانی
در اّول تیرماه، خورشید در نیم کرة شمالی به مدار رأس السرطان بطور عمود می تابید و این هنگام طوالنی ترین روز در این نیم کره است و به این 

زمان »انقالب تابستانی« می گویند و فصل تابستان آغاز می گردد.
 انقالب زمستانی

در اّول دی ماه خورشید به مدار رأس السرطان در نیم کرة جنوبی عمود می تابد، درنتیجه در نیم کرة شمالی اّول دی ماه کوتاه ترین روز سال است و 
به آن »انقالب زمستانی« می گویند و فصل زمستان آغاز می گردد.

 اعتدالین
در دو موقع از سال یعنی اّول بهار و اّول پاییز درازی روز و شب برابر می شود، یعنی مسیری که منطقة روشن زمین می پیماید با مسیر منطقة 

تاریک برابر است. به این دو زمان، »اعتدالین« )اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی( می گویند.
 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.
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 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.

درست      نادرست  1- نور خورشید در زمان معین فقط نیمی از زمین را روشن می کند.    

درست      نادرست  2- جابه جایی خورشید در آسمان موجب روشنایی همة نقاط زمین می شود.   

درست      نادرست  3- هر منطقة زمانی یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص می دهد.   

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

4- در کدام یک از اوقات زیر، خورشید تقریباً باالی سر ما است؟

  صبح  قبل از ظهر  ظهر  بعدازظهر

5- کدام یک از موارد زیر، موجب پدید آمدن شب و روز می شود؟

  چرخش زمین به دور خورشید  چرخش ماه به دور زمین
  چرخش زمین به دور خود  چرخش زمین به دور ماه

6- در اّول تیرماه در نیم کرة مدار ..................... خورشید به مدار ...................... بطور عمود می تابد.

  جنوبی ـ رأس الجدی   شمالی ـ رأس الجدی
  جنوبی ـ رأس السرطان   شمالی ـ رأس السرطان

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

  خورشید را دیرتر می بینند.  خورشید را زودتر می بینند.
  خورشید را همزمان می بینند.  خورشید را کمتر می بینند. 

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

  وقت قانونی   وقت رسمی
  وقت شرعی   وقت واقعی

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

  364 روز و 6 ساعت   365 روز و 6 ساعت
  366 روز و 6 ساعت   365 روز

10- درازی شب و روز در کدام دو روز برابر می شود؟

  اّول بهار ـ اّول پاییز   اّول پاییز ـ اّول زمستان
  اّول بهار ـ اّول تابستان   اّول پاییز ـ اّول تابستان
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

11- وقتی نیمه ای از زمین در مقابل خورشید قرار می گیرد، تمام نقاطی که روی یک ....................... قرار دارند، در یک زمان خورشید 
را در آسمان مشاهده می کنند.

12- همة نصف النهارهایی که داخل یک قاچ هستند، بطور توافقی ساعت ............................... دارند.

13- از نتایج حرکت انتقالی زمین، پدید آمدن ........................... است.

14- محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین .............. است.

15- در اّول بهار و اّول پاییز، منطقة روشن زمین با منطقة تاریک زمین برابر می شود که به این دو زمان، ............................. می گویند.

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.
16- »حرکت وضعی« زمین را تعریف کنید.

17- آیه ای از قرآن کریم در اشاره به شب و روز بیان کنید.

18- حرکت وضعی زمین چه نتایجی دارد؟

19- منظور از »وقت واقعی« چیست؟

20- چرا کشورهای دنیا از وقت واقعی استفاده نمی کنند؟

21- منظور از »وقت رسمی« چیست؟

22- در چه کشورهایی چند ساعت رسمی وجود دارد؟

23- »حرکت انتقالی« زمین را تعریف کنید.

24- منظور از »سال رسمی« و »سال کبیسه« چیست؟

25- پیدایش فصول چگونه اتفاق می افتد؟

26- منظور از »انقالب تابستانی« چیست؟

27- منظور از »انقالب زمستانی« چیست؟
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 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.

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

درست      نادرست  2- کرة زمین در جهت شرق به غرب به دور خود می چرخد.     

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

3- در کدام یک از کشورهای زیر، هنگام ظهر زودتر اتفاق می افتد؟

  ایران  عربستان  هند  ترکیه

4- کوتاه ترین و طوالنی ترین روز در نیم کرة شمالی کدام روزها است؟

  اّول دی ـ اّول تیر   اّول تیر ـ اّول دی
  اّول فروردین ـ اّول بهمن  اّول بهمن ـ اّول فروردین

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

  حرکت وضعی زمین   اعتدالین
  حرکت انتقالی زمین   مایل بودن محور قطب

6- کدام گزینه نادرست است؟

  سال کبیسه هر چهار سال یک بار اتفاق می افتد.
  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 می شود.

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

  نصف النهار مبدأ  مدار استوا  قطب شمال  قطب جنوب

 جمالت ناتمام زیر را کامل کنید.

8- با انقالب زمستانی در نیم کرة شمالی، فصل زمستان آغاز می گردد در حالی که در نیم کرة ............................................................... .

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

 با توجه به مطالب درس و آموخته های خود، به سؤاالت زیر پاسخ بدهید.

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

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

ب( نیم کره های شمالی و جنوبی در چه فصل هایی به سر می برند؟

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

12- آیا در همة روزهای سال، خورشید به صورت مایل به زمین می تابد؟ چرا؟

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

14- شهر »الف« در نصف النهار 120 درجة شرقی و شهر »ب« در نصف النهار 60 درجة شرقی واقع شده اند. اگر اکنون در شهر »ب« 

ساعت 12 ظهر باشد، در شهر »الف« ساعت چند است؟

15- پنج کشور »ایران، برزیل، پاکستان، فرانسه و چین« را از نظر جلوتر بودن ساعت ترتیب بندی کنید.

 ................................ )5   ............................... )4  ................................ )3  ................................ )2  ................................ )1
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 قطب جنوب اوّل تیرماه

رأس الجدی

  استوا

  پاریس

کیپ تاون

لیبرویل

 رأس السرطان

مدار قطبی شمال
قطب شمال

  مدار قطبی جنوب
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 چهار محیط کرة زمین
1- سنگ کره )لیتوسفر(
2- آب کره )هیدروسفر(

3- هواکره )اتمسفر(
4- زیست کره )بیوسفر(

 سنگ کره
بخش خارجی کرة زمین یا پوستة آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است، »سنگ کره« )لیتوسفر( نامیده می شود.

 آب کره
شامل اقیانوس ها و دریاها، دریاچه ها، رودها و بقیة آب های سطحی، آب های زیرزمینی، یخچال ها و نزوالت جّوی می شود.

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

 زیست کره
محیطی که در آن سه محیط سنگ کره، آب کره و هواکره با یکدیگر ترکیب می شوند و زمین را برای انسان و دیگر موجودات زنده قابل زندگی می سازند.

 کالم خداوند در قرآن کریم دربارة خلقت آسمان و زمین
»آن کس که زمین را بستر شما قرار داد و آسمان را هم چون سقفی بر باالی سر شما برافراشت و از آسمان، آبی فرو فرستاد و به وسیلة آن میوه ها 

را پرورش داد تا روزی شما باشد.«
 وسعت خشکی ها و آب های زمین

وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها کم است. حدود 71 درصد سطح زمین را آب ها تشکیل می دهند.
 انواع ناهمواری ها در نقشه

3- کوه های بلند با رنگ قهوه ای 2- فالت ها با رنگ زرد  1- جلگه ها و دشت ها با رنگ »سبز«  
 فالت

»فالت ها« سرزمین های نسبتًا هموار اما مرتفع هستند که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی می شوند.
 بلندترین فالت جهان

فالت تبت
ویژگی های کوه های جوان

1- دامنة این کوه ها شیب تند دارند.
2- دره های بین آنها تنگ و شکل V هستند.

3- این کوه ها بسیار مرتفع و با قله های نوک تیز هستند.
 ویژگی های کوه های پیر

1- در کوه های کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش، قله ها به شکل گنبدی درآمده اند.
2- شیب دامنه در این کوه ها مالیم است.

3- این کوه ها دارای دره های باز و آبرفتی به شکل U هستند.

چهرة زمین

(oÿvµUH)½o¨ H¼À

(oÿw¼TÃ²)
½o¨ ª¹w(oÿw»nkÃÀ)

½o¨ JA
(oÿw¼ÃM)

½o¨ SvÄp
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 عوامل پیدایش و تغییر شکل ناهمواری زمین
الف( عوامل طبیعی

1- عوامل درونی: حرکات ورقه های پوستة زمین که در طی میلیون ها سال موجب تغییرات زیادی در ناهمواری ها می شود.
2- عوامل بیرونی: هوازدگی، فرسایش آبی، فرسایش بادی و فرسایش یخچالی و فعالیت های انسان تغییرات زیادی در چهرة ناهمواری های 

زمین به وجود می آورد.
ب( عوامل انسانی

عالوه بر فرسایش و عوامل طبیعی، فعالیت های انسان نقش مهمی در تغییر شکل ناهمواری ها دارد. انسان همواره برای رفع نیازهای خود و 
بهره برداری از محیط طبیعی، چهرة ناهمواری ها را تغییر داده است.

 ورقه های پوستة زمین
طبق نظر دانشمندان، پوستة زمین به قطعات یا ورقه های بزرگی تقسیم شده است. این ورقه ها )پوسته و گوشتة فوقانی( بخش هایی از قاره ها تا 

کف اقیانوس را دربر می گیرد.
 حرکات ورقه های پوستة زمین

ورقه های پوستة زمین روی بخش خمیری شکل گوشته تا نرم کره به آرامی حرکت می کنند و از هم دور یا به هم نزدیک می شوند و برخورد می کنند 
و یا در امتداد هم می لغزند. البته حرکت ورقه ها بسیار کند و چند سانتی متر در سال است.

 نتایج حرکت ورقه های پوستة زمین
از نتایج حرکت ورقه ها، ایجاد چین خوردگی ها و رشته کوه، شکست ها )گسل ها( و کوه های آتش فشانی است.


