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وند لو ح و قلم          حقيقت نـ گار وجود و عدم هب انم خدا
خدای بزرگ را سپاس،که به ما توفیق عطا نمود تا بتوانیم با نگارش و ویرایش کتابی که هم اکنون پیش 
روی شماست، به عنوان کمترین خدمتگزار گامی هر چند اندک برای دانش آموزان عزیز که به راستی 

آینده سازان این مرز پرگهر هستند برداشته باشیم.
ساختار کتاب کار مطالعات اجتماعي به صورت زیر مي باشد:

1ـ درس نامه جامع: در ابتدای هر درس، درس نامه ای کامل با بهره گیري از جداول و تصاویر متنوع 
آورده شده است تا دانش آموزان مطالب کتاب را به صورت عمیق تر و کاربردي تر فراگیرند، به طوري که 

پس از مطالعه هر درس بتوانند با تسلط کافي به پرسش ها پاسخ دهند. 
2ـ سؤاالت طبقه بندي شده هماهنگ استاني: نظر به اینكه در سال نهم امتحانات پایان سال به صورت 
هماهنگ استاني برگزار مي گردد، با گردآوري سواالت چند سال اخیر تمامي استان ها به صورت درس به درس و در 
4 تیپ سوالي )درست و نادرست، جاي خالي ، تشریحي و تست( سعي در آشنایي دانش آموزان با این نوع سواالت 
و افزایش اتكاي به نفس آنها شده است. از مزایاي این بخش اینست که فضاي خالي براي پاسخگویي به سواالت 
در نظر گرفته شده است تا دانش آموزان پس از خواندن درسنامه با کمك دبیر محترم خود به سواالت پاسخ دهند.

3ـ سؤاالت تاليفي: به منظور تسلط بیشتر دانش آموزان بر مباحثي که نیاز به تمرین بیشتري دارد، 
تعدادي سوال تالیفي تدوین گردیده است.

4ـ سؤاالت آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي همراه با پاسخ: در پایان هر درس تعدادي 
سوال از مدارس برتر که در سطح کتاب درسي است، جهت تكمیل فرآیند آموزش به همراه پاسخنامه 

آورده شده است.
در پايان ما حصل تالشمان در تاليف اين كتاب را به دانش آموزان و دبيران دلسوز اين مرز و بوم 
تقديم مي نماييم و هميشه قدردان عزيزاني هستيم كه ما را از نظرات، پيشنهادات و انتقادات 

خود، بهره مند مي سازند.
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جايگاه زمين دركيهان

عرض جغرافياييطول جغرافياييكهكشان راه شيري نصف النهارهامدارها

N)شمالي(و S)جنوبي(E)شرقي(و W)غربي(منظومه خورشيدي نصف النهار مبدأ مدار مبدأ)استوا(
)گرينويچ(

مختصات جغرافياييموقعيت مكاني 

آنچهدرايندرسميخوانيد

کهکشان راه شیری

اين كهكشان يكی از هزاران كهكشان جهان بی كران است كه بيش از ۲00 ميليارد ستاره دارد و قطر هستة آن ۱0000 سال نوری است.

منظومة خورشیدی

 منظومة خورشيدی نقطه ای كوچک از كهكشان راه شيری است، اين منظومه متشكل از يک ستاره به نام خورشيد و اجرام آسمانی 

متعدد می باشد كه در مدارهای پيرامون آن می گردند.

 عمر منظومة خورشيدی حدود 5/ 4 ميليارد سال تخمين زده شده و دانشمندان معتقدند كه اين منظومه از ابری متشكل از »گازهاو

غبارهایبينستارهای« پديد آمده است.

 منظومة خورشیدی دارای هشت سیاره است:

منظومه 
خورشیدي

                      
سياره هاي درونيسياره هاي بيرونيسیاره ها 

داراي سطوح سنگي و جامدمتشكل از گازهاي مختلفجنس

مدار گردش كوتاه ترمدار گردش طوالني به دور خورشيدمدار گردش

داراي قمركم يا بدون قمر )مثال زمين يك قمر به نام ماه دارد(داراي قمرهاي زياد)مثاًل مشتري 16 قمر دارد(قمر

درس اول: 

گـوی آبـی زیـبـا
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زمین)گوي آبي زيبا(

 زمين سومين سيارة منظومة خورشيدی و بزرگترين سياره، ميان سياره های درونی می باشد كه در فاصلة ۱50ميليونکيلومتری 

خورشيد قرار دارد. خورشيد، سرچشمة اصلی نور و گرما و انرژی بر روی زمين است و قطر آن حدود۱09برابرقطرزمين و جرم آن 

330هزاربرابرجرمزمين است.

 مساحت كرة زمين5۱0ميليونکيلومترمربعمی باشد كه سطح آن را خشکیها)قاره ها( وآبها پوشانده است.

ــی  ــن را کم ــب های زمی ــید، ش ــور خورش ــدن ن ــا بازتابان ــه ب ــت ک ــن اس ــیارة زمی ــر س ــا قم ــاه تنه م
ــت. ــن اس ــارم کرةزمی ــک چه ــاه ی ــر کرةم ــد. قط ــن می کن روش

 انسان ها از قديم از كرة ماه و چرخش منظم آن برای گاهشماری، به ويژه در كشاورزی، بهره می گرفتند. مسافران و دريانوردان نيز از 

نور و حضور ماه برای جهت يابی و ناوبری استفاده می كردند.

تفاوتزمينوسهسيارةديگردرونیمنظومةخورشيدی
از نظر فاصله تا خورشيد ، گازها يا جو موجود در آنها ، تعداد قمر ، حجم و مدت زمان چرخش به دور خورشيد متفاوتند.

اثریازحياتدرنقاطديگرفضا
موجودات به خصوص انسان برای بقا نيازمند اكسيژن، آب و غذا می باشد كه به گفتة محققان به غير از زمين سه مكان ديگر وجود دارد

كه در آنها امكان حيات وجود دارد: ۱- سيارة بهرام )مريخ(     ۲- يكی از قمرهای مشتری      3- يكی از قمرهای كيوان

                              کمربنــد حیــات ناحیــه ای در اطــراف ســتار ه هــا اســت کــه ســیارات بــا فشــار جــوی مناســب 
ــة  ــات منظوم ــد حی ــدودة کمربن ــن در مح ــند. زمی ــطح باش ــع در س ــاوی آب مای ــدوده ح ــن مح ــد در ای می توانن
ــه  ــتند. ب ــات هس ــد حی ــی کمربن ــی و بیرون ــای درون ــًا در لبه ه ــز تقریب ــخ نی ــره و مری ــرار دارد و زه ــیدی ق خورش

ــد. ــرار می گیرن ــق ق ــورد تحقی ــی م ــای فضای ــتر در کاو ش ه ــیاره بیش ــن دو س ــل ای ــن دلی همی

بیشتر بدانید:

موقعیت مکانی يک پديده

 يعنی مكان دقيق قرار گرفتن آن پديده روی كرة زمين.

 جغرافی دانان برای تعيين موقعيتمکانیپديدهها بر روی كرةزمين و مطالعهدربارةمکانها، خطوط و تقسيمات فرضی )مدارها 

و نصف النهارها( را ابداع كردند.

 
مدارها

 به شكل روبه رو، دقت كنيد؛ اگر در فاصلة مساوی از دو قطب شمال و جنوب، دايره ای               

بزرگ را به دور زمين تصور كنيم، اين دايرة بزرگ،مداراستوا)مدارمبدأ( صفر درجه نام دارد 

كه زمين را به دو نيمكرة شمالی و جنوبی تقسيم می كند.
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 دايره های ديگری در هر دو نيمكرة شمالی و جنوبی به موازاتاستوا رسم شده اند                  

)S(وجنوبی)N(كه به آنها مدار می گويند، مدارها بين 0تا90درجهشمالی
درجه بندی شده اند. )شكل رو به رو(

نصف النهارها

 نصف النهارها نيم دايره های فرضی هستند كه از قطبشمالتاقطبجنوب كشيده شده اند. به وسيلة نصفالنهارمبدأ كه از 

رصدخانة »گرينويچشهرلندن « عبور مي كند، كرة زمين، به دو نيمكرة مساوی شرقی و غربی تقسيم شده است، بر اين اساس نصف 

النهارمبدأ را صفر درجه و نصف النهارهای ديگر را از 0تا۱80 درجةغربی و۱80درجةشرقی درجه بندی مي كنند.)زيرا محيط زمين 

360 درجه است.(

نصف النهارها دارای طول مساوی هستند.

مختصات جغرافیايی )طول و عرض جغرافیايی(

هر نقطه از كرةزمين روی يک مدار و يک نصف النهار مشخص قرار دارد كه به آن »مختصاتجغرافيايی« آن نقطه می گويند.

 طول جغرافیايي:  

فاصلة هر مكان از نصف النهار مبدأ برحسب درجه

نصفالنهارمبدأ

E )شرقي(
W )غربي(

 عرض جغرافیايي:  

فاصلة هر مكان از مدار استوار برحسب درجه.

N )شمالي(

S)جنوبي(

مداراستوا

?  مختصاتجغرافيايیدونقطةالفوبرابنويسيد. 
( , )15 200 0W N الف(

( , )0 600N ب(
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ــی تمــام  ــد و عــرض جغرافیای ــدأ قــرار دارن ــی تمــام نقاطــی کــه روی نصــف النهــار مب طــول جغرافیای
ــد، صفــر درجــه اســت. نقاطــی کــه روی مــدار اســتوا قــرار دارن

 جهت قبله: قبلة مسلمانان جهان به سمت شهر مكه در كشور عربستان می باشد. در ايران ما به سمت جنوب غربی نماز می خوانيم

ولی ميزان تمايل ما به سمت غرب در نواحی مختلف ايران متفاوت است. امروزه با استفاده از GPS نيز می توان قبله يابی كرد.

سؤاالت درس اول
( مشخص کنید. ( و نادرست را با ) * جمالت درست را با )

)استان قزوين ـ خرداد 97( �� � سیاره�های�بیرونی،�از�گازهای�مختلف�تشکیل�شده�اند.� 1 

)استان قزوين ـ خرداد 97( �� � نیم�دایره�های�فرضی�که�از�قطب�شمال�تا�قطب�جنوب�کشیده�شده�اند�را�مدار�می�گویند.� 2 

)استان خراسان رضوی ـ خرداد 96( �� منظومه�خورشیدی�دارای�هشت�سیاره�است.� 3 

)استان مرکزی ـ  خرداد 96( �� طول�جغرافیایی�هر�مکان�فاصله�آن�مکان�با�نصف�النهار�مبدأ�برحسب�درجه�است.� 4 

)استان خراسان رضوی ـ خرداد 96( �� مدار�گردش�سیارات�با�دور�شدن�از�خورشید�بزرگتر�می�شود.� 5 

)استان گلستان ـ خرداد 96( �� کشور�ایران�با�توجه�به�خط�استوا�در�نیمکره�شمالی�قرار�دارد.� 6 

* جاهای خالی را با نوشتن عدد يا کلمه ی مناسب کامل کنید.
)استان همدان ـ خرداد 96( سیاره�ی�زمین،�یک�قمر�به�نام�................................�دارد.� 7 

)استان خوزستان ـ خرداد 95( چهار�سیاره�نزدیک�به�خورشید�که�سطوح�سنگی�و�جامد�دارند�به�سیارات�................................�معروفند.�� 8 

)استان همدانـ  خرداد 95( به�نیم�دایره�های�فرضی�که�به�دو�قطب�زمین�متصل�بوده�و�طول�مساوی�دارند�................................�مي�گویند.�� 9 

* به سواالت زير پاسخ کامل دهید.
) استان آذربايجان شرقی ـ خرداد 97( �� جدول�زیر�را�در�مورد�سیاره�ها�کامل�کنید.�� 10 

جنسنوع سیاره )درونی - بیرونی(نام سیاره

....................................................................................................................ناهید

....................................................................................................................مشتری

)استان آذربايجان شرقی ـ خرداد 97( �� منظور�از�عرض�جغرافیایی�یک�مکان�چیست؟�� 11 

)استان اصفهان ـ خرداد 97( اگر�نصف�النهار�مبدا�در�نقطه��Aاز�نقطه�قطبي�شمال�عبور�کند�مختصات�جغرافیایي��Aچند�درجه�است؟�� 12 

= A�)نصف�النهار�)طول�جغرافیایي

= A�)مدار�)عرض�جغرافیایي
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)استان تهران ـ خرداد 96( طول�و�عرض�جغرافیایی�نقاط�را�با�توجه�به�شکل�زیر�بنویسید.�� 13 

................... :B نقطه                                     ................... :A نقطه

�)استان اصفهان ـ خرداد 96( با�توجه�به�مختصات�جغرافیایی�نقاط�زیر،�آنها�را�بر�روی�کره�جغرافیایی�مشخص�کنید.�   14 

     ) W30 S۲0و   ( : A نقطه

      ) E۱5 و  N۲0  ( : B نقطه
 )0 و  N40  ( : C نقطه

)استان اصفهان ـ خرداد 96( دو�ویژگی�سیاره��های�بیرونی�را�بنویسید.��� 15 

)استان قزوين ـ خرداد 96( سیاره�های�درونی�چه�نوع�سیاره�هایی�هستند؟��� 16 

)استان يزد ـ خرداد 96( سیاره�های�درونی�و�بیرونی�را�از�نظر�)مدار�گردش�و�جنس�و�ترکیب(�با�هم�مقایسه�کنید؟��� 17 

)استان مرکزی ـ خرداد 96( چگونه�می�توانیم�مختصات�جغرافیایی�یک�مکان�را�به�دست�آوریم؟�� 18 

)استان مازندران ـ خرداد 96( بعد�از�سیاره�تیر�در�منظومه�شمسی�کدام�سیارات�قرار�دارند؟�در�نمودار�زیر�به�ترتیب�تکمیل�کنید.�� 19 

�)استان آذربايجان غربی ـ خرداد 96( مختصات�جغرافیایی�را�تعریف�کنید.��� 20 

)استان سمنان ـ خرداد 96( نصف�النهار�چیست؟�� 21 

)استان ايالم ـ خرداد 96( منظومه�خورشیدی�را�تعریف�کنید.�� 22 



کتاب کار مطالعات اجتماعي پایة هنم10
)استان مازندران ـ خرداد 95( طول�و�عرض�جغرافیایي�نقطه�)الف(�را�مشخص�کنید.��� 23 

طول جغرافيايی ..........................................................                                                               

عرض جغرافيايی ..........................................................

)استان آذربايجان غربی ـ خرداد 95( جغرافی�دانان،�به�چه�دالیلی،�خطوط�و�تقسیمات�فرضی�را�ابداع�کرده�اند؟�ذکر�دو�مورد�الزامیست.��� 24 

)استان همدان ـ خرداد 95( مختصات�جغرافیایی�نقطه�ی��Aرا�در�تصویر�زیر�مشخص�کنید.���� 25 

* پاسخ صحیح را مشخص کنید.
)استان اصفهان ـ خرداد 97( کدام�گزینه�در�مورد�مقایسه�سیاره�زمین�با�سیاره�اورانوس�درست�است؟� 26 

2( زمين قمر دارد ولي اورانوس قمر ندارد  1( مدار هر دو به يك اندازه است    

4( اورانوس گازي ولي زمين سنگي است  3( هر دو سياره دروني هستند   

)استان قزوين ـ خرداد 97( مکان�دقیق�قرار�گرفتن�هر�پدیده�روی�کره�ی�زمین�را�چه�می�گویند؟� 27 

4( طول جغرافيايی  3( موقعيت مکانی    2( مختصات جغرافيايی    1( عرض جغرافيايی    

����� )استان البرز ـ خرداد 96( � سومین�سیاره�منظومه�شمسی�چه�نام�دارد؟��� 28 

4( زمين   3( ناهيد    2( بهرام    1( تير    

)استان خراسان رضوی ـ خرداد 96( حداکثر�طول�جغرافیایی�یک�منطقه�چند�درجه�است؟��   29 

  370 )4    180 )3    150 )2     90 )1

)استان قزوين ـ خرداد 96( بزرگترین�سیاره�نزدیک�به�خورشید�چه�نام�دارد؟�   30 

4( زمين   3( ناهيد    2( بهرام    1( تير    

براساس�داده�های�به�دست�آمده�از�پهبادهای�نظامی�ایران،�یک�سایت�شناور�سری�تحقیقاتی،�در�طول�و�عرض�جغرافیایی�صفر� 31 

)استان قم ـ خرداد 96( درجه�قرار�دارد؛�مختصات�جغرافیایی�این�سایت�نشان�دهنده�ی�کدام�نقطه�است؟��  

2( نقاط غرب نصف النهار مبدأ    1( قطب جنوب     

4( قطب شمال   3( نقطه برخورد مدار استوا و نصف النهار مبدأ   

)استان گلستان ـ خرداد 96( کدام�سیاره�ی�منظومه�خورشیدی�بیش�از��60قمر�دارد؟�   32 

4( ناهيد   3( نپتون    2( مشتری    1( مريخ    

)استان کرمانشاه ـ خرداد 96( جهت�قبله�در�کشور�ما�به�کدام�سمت�است؟���   33 

4( شمال غربی   3( جنوب شرقی    2( جنوب غربی    1( شمال شرقی    
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