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 1 زمان آزمون: آموزشگاه: نام ونام خانوادگی:

 توانی بگویی کدام طرف زمین روز است؟تابد. میی زمین میفرض کن ماه در سمت راست کره -1
 قسمت باالیی کره زمین  ب( الف( سمت راست 

 قسمت پایین آن  د( ج( سمت چپ

 گوییم سمت چپ زمین ............کند، میرا روشن میوقتی خورشید سمت راست زمین  -2

توانی به ترتیب بگویی کدام طرف شب و وقتی ماه در طرف چپ زمین و خورشید در طرف راست زمین قرار بگیرند می -3

 کدام طرف روز است؟ 

 چرخد؟در هر شبانه روز زمین چند بار به طور کامل به دور خود می -4

 شود؟هر بار چرخش زمین به دور خودش باعث به وجود آمدن چند شبانه روز یا چند ساعت می -5
 ساعت   24ب( دو شبانه روز  ساعت  34یک شبانه روز  الف(

 ساعت  24یک شبانه روز  د( ساعت  44ج( یک شبانه روز 

 شود؟زمین میتابش خورشید در طور روز باعث ............. -6

 تواند باشد؟ظهر است چه می زتر اکنی علت اینکه صبح هوا خنکفکر می -7
 جهت تابش خورشید ب( شدت تابش خورشید  الف(

 همه موارد د( شود کم گرم میج( زمین کم

 ای استفاده کنم؟توانی به من کمک کنی و بگویی از چه وسیلهاندازه بگیرم، میمی خواهم تفاوت دمای صبح را با ظهر  -4
 ب( خط کش   دماسنج  الف(

 شار سنجف د( ج( با توجه به احساس خودم 

 شود؟چرا پس از طلوع خورشید زمین به صورت ناگهانی گرم نمی -9
 ب( چون خورشید دور است.  چون شب بوده است. الف(

 چون گرمای خورشید کم است. د( .مدت تابش کم بوده استج( چون 

 عصر(  –ظهر  –تر است؟) صبح کنی دمای هوا به ترتیب در کدام موقع روز زیادتر و کدام موقع کمفکر می -11
  عصر زیاد  - ظهر متوسط - صبح کمب(  عصر کم  - ظهر متوسط - صبح زیاد الف(

 صبح کم  -عصر متوسط  - ظهر زیادد(  ظهر کم  -صبح و عصر زیاد ج( 

 .یمه شب استند(  .ستوز ارج(  .استر ظهد از یعب( است. شبالف( 

بر دو شهد( وزر دور هج( روز چپ – است شبرب(   شبچپ  –است روز رالف( 

بار  3د(  .چرخدمیج( زمین نبار 1ب( بار  2 الف(

د( تاریک شدن ج( نورانی شدن ب( گرم شدن سرد شدن  الف(
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 2 زمان آزمون: آموزشگاه: نام ونام خانوادگی:

شود. به نظر )غرب( می تابد اما هنگام غروب خورشید متمایل به سمت چپدر هنگام ظهر خورشید کامالً مستقیم به زمین می -11

 تر است؟شما کدام وقت روز گرم
 ب( ظهر  غروب الف(

 هر دو به یک اندازه  د( ج( شب 

 تر از روزها هستند؟ ها خنکچرا شب -12
 ب( به دلیل وجود ستارگان   به دلیل تابش خورشید در روز  الف(

 به دلیل تاریکی  د( ماه ج( به دلیل وجود

. جایی که مس-13  نسبت به محل سایه دارد.تقیم مورد تابش آفتاب باشد گرمای ...........
 تر  ب( کم تر بیش الف(

 تر تر و نور بیشکم د( ج( کم و نور کم 

 اگر خورشید نتابد ............ -14
  .زند( زمین یخ میب .وندرز بین میاگیاهان الف( 

 همه موارد  د( .ها قادر به ادامه زندگی نیستندج( انسان

 احتیاج دارند. ............ هوا و -گیاهان برای تغذیه به خاک، آب -15
  رگب د( یشهرج(   ور خورشیدنب(  ایهسالف( 

 تری به زمین قرار داشت .............نزدیکرسید و یا اینکه خورشید در فاصله اگر تمام حرارت خورشید به زمین می -16
 شد  ب( زمین سرد می شدزمین گرم می الف(

 سوختزمین می د( شد ج( زمین کوچک می

 اگر نور خورشید به اندازه کافی نباشد وگیاهان نتوانند رشد و غذا سازی کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟  -17
 .رونداز بین می هاسانب( ان .میرندجانورانی که گیاه خوارند می الف(

 میرند.ها و جانوران میانسان د( شوند.های سطح زمین خشک میج( آب

 اسب(  -می توانی حدس بزنی زمان فعالیت برای هر یک از جانداران زیر به ترتیب چه موقعی است؟ )خفاش  -14

 

شب - د( شبروز  -ج( شب روز  –ب(  روز شب  - زور الف(
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