به وقت تفکر
در خانه همگام با مدرسه

درس نامه
مطالعات اجتماعي پنجم دبستان
فصل ( 3زندگي در نواحي ديگر جهان)

درس ( 13حرکت هاي زمين )
دبستان پسرانه دکتر قريب منطقه  18آموزش و پرورش تهران
سال تحصيلي 98-99 :
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 -1سال گذشته آموختيد که زمين يکي از سياره هاي منظومه شمسي است .زمين هم مانند ساير سياره ها به
دور خورشيد مي گردد .
اين سياره ها عالوه بر گردش به دور خورشيد  ،به دور خودش نيز مي چرخد.
 -2حرکت چرخشي :
به چرخش زمين به دور خود  ،حرکت چرخشي مي گويند که بر اثر آن  ،شب و روز پديد مي آيد.
 -3وقتي زمين به دور خود مي چرخد  ،نيمه اي از زمين مقابل نور خورشيد قرار مي گيرد  ،روز است.
 -4و در همين زمان  ،نيمه ي ديگر زمين که از خورشيد دور است در آنجا شب است.
 -5زماني که نور خورشيد به طور مستقيم در باالي نقطه اي که ما ايستاده ايم قرار مي گيرد ظهر است.
 -6گردش زمين به دور خورشيد  24ساعت طول مي کشد .
-7حرکت انتقالي :
زمين در همان حال که به دور خود مي چرخد  ،به دور خورشيد نيز مي گردد.
يک دور گردش زمين به دور خورشيد  365روز (يک سال ) طول مي کشد ،که بر اثر گردش زمين به دور
خورشيد فصل ها پديد مي آيند.
 -8نتيجه ي حرکت چرخشي زمين  ،پيدايش شب و روز است .
 -9نتيجه ي حرکت انتقالي زمين  ،پيدايش فصل ها است.
 -10پيدا کردن مکان ها روي کره زمين :
جغرافي دانان براي اينکه بتوانند سطح زمين را بهتر مطالعه کنند و بفهمند هرمکان به طور دقيق در کدام
قسمت زمين قرار گرفته است  .روي کره زمين جغرافيايي و نقشه ها خط هايي ترسيم کرده اند  ،اين خط ها
فرضي هستند و به طور واقعي در روي کره زمين وجود ندارند.
 -11خط استوا :
خطي فرضي است که مانند کمربندي به دور کره ي زمين کشيده شده است و زمين را به دو نيمه ي مساوي
تقسيم مي کند  .به هر نيمه ي آن نيم کره گفته مي شود .
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نيمکره شمالي در باالي خط استوا و نيمکره ي جنوبي در پايين خط استوا قرار دارد .
خط استوا

نيم کره شمالي
نيم کره جنوبي
 -12مدارها :

به دايره هاي فرضي  ،که به موازات استوا رسم شده اند  ،مدار گفته مي شود .مدار استوا (صفر)درجه است و تا
قطب شمال به  90درجه و تا قطب جنوب به  90درجه تقسيم شده است .
 90درجه قطب شمال
خط استوا
 90درجه قطب جنوب
 -13نصف النهار ها :
خط هاي فرضي ديگري از قطب شمال تا قطب جنوب کشيده شده اند که به آنها نصف النهار مي گويند.

نيمکره شرقي

نيمکره غربي

 -14نصف النهار مبداء :
مهم ترين نصف النهار  ،نصف النهار مبداء است که از دهکده ي گرينويچ در نزديکي شهر لندن عبور مي کند و
به همين دليل به آنها نصف النهار گرينويچ هم مي گويند.
نصف النهار مبداء زمين را به دو نيمه ي شرقي و غربي تقسيم مي کند.
 -15نصف النهار مبداء صفر درجه است  .از نصف النهار مبداء به سمت شرق  180درجه و به سمت غرب نيز به
 180درجه تقسيم شده است.
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 180درجه شرقي

 180درجه غربي
نصف النهار مبداء

 -16قطب شمال :
اقيانوسي است که به وسيله ي خشکي احاطه شده است.
 -17قطب جنوب :
خشکي است که به وسيله ي اقيانوس احاطه شده است.
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