
1-چون خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابد از آنجا که در تابستان نیمکره شمالی کج شدگی محور
چرخش زمین دقیقًا به سمت خورشید، است نیمکره شمالی کامًال به سمت خورشید خم می شود نور خورشید
به طور دائم به قطب شمال می تابد و شش ماه غروب ندارد که به اصطالح روز قطبی و یا تابستان قطبی
معروف است در این مدت قطب شمال در روشنایی روز (بدون شب) و قطب جنوب در تاریکی (بدون روز)

قرار دارد اما پس از  ماه که نور خورشید به مدار رأس الجدي عمود می تابد. عکس حالت باال رخ می دهد.
یعنی در قطب شمال تاریکی و در قطب جنوب روشنایی روز حکم فرما خواهد شد.

2-طول جغرافیایی فاصله ي هر مکان با نصف النهار مبدا است. 
عرض جغرافیایی فاصله ي هر مکان با مدار مبدا استوا است.

3-طول روز و شب با هم برابر است. 
اول بهار و اول پائیز. 

4- سال خورشیدي  روز و  ساعت  

سال رسمی  روز  

سال کبیسه  روز

5-حرکت زمین به دور خودش در هر  ساعت.
6-محور قطب ها نسبت به مدار گردش انتقالی زمین مایل است. به دلیل این تمایل، زاویه تابش آفتاب در

طول سال تغییر می کند.
7-گزینۀ (ب) - بخش خارجی کرة زمین (پوسته) که حالت جامد دارد و از سنگ و خاك تشکیل شده است،

لیتوسفر نام دارد. 
8-از جابه جایی هواي سرد پر فشار و هواي گرم کم فشار باد به وجود می آید. 

9-فشار زیاد آب، تاریکی و دماي کم در اعماق آب، کاوش هاي علمی در اقیانوس ها را با مشکالت زیادي
مواجه می کند. 

10-گزینۀ ب) به سرزمین هاي خشکی که میانگین بارندگی سالیانه آنها کمتر از  میلی متر باشد، بیابان گفته
می شود.

11-مهمترین عوامل تخریب زیستگاه ها عبارتند از: فعالیت هاي صنعتی و تولید انبوه کاال ها در کارخانه ها،
مصرف گرایی و تولید انبوه زباله، شکار و تجارت اعضاي بدن حیوانات، ایجاد و گسترش شهر ها و روستا ها و
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توسعۀ فعالیت هاي عمرانی بدون توجۀ جنبه هاي زیست محیطی. (ذکر دو مورد کافی است.)

12-خزه و گل سنگ  توندرا؛ کاج و سرو  تایگا؛ درختان یا توبه هاي خاردار  بیابان

13-پیامد هاي ناخوشایند گرم شدن زمین عبارتند از: ذوب شدن یخ هاي قطبی، باال آمدن آب دریا، به زیر
آب رفتن نواحی ساحلی و جزیره ها، طوالنی شدن دوره هاي خشکسالی در نواحی گرم و خشک، افزایش

سیالب (ذکر دوئ مورد کافی است.)

14-زیست بوم یک ناحیۀ وسیع جغرافیایی است که در آن انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند
و ناحۀ مشخصی را به وجود می آورند.

15-اقیانوس ها و دریا ها موجب اعتدال دماي نواحی مجاور خود شده و گرما و سرماي مناطق را در تابستان و
زمستان کاهش می دهند.

16-انسان همواره براي رفع نیازهاي خود و بهره برداري از محیط طبیعی، چهرة ناهمواري ها را تغییر داده
است. 

17-هند - دراز گودال ماریانا نزدیک مجمع الجزایر فیلیپین و در اقیانوس هند قرار دارد. 

←←←
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ت پایه نهم
آزمون میانترم مطالعا

عطارد


