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 تشخیص می دهیم؟ جهت های جغرافیای را چگونه .1

اگر در یک صبح آفتابی در حیاط خانه یا مدرسه طوری بایستیم که دست راستمان به طرف خورشید باشدد   دسدت   

 جنوب است.چپ ما به طرف مغرب ،ر به ر ی ما شمال   پشت سرمان 

 
 .کنید تعریف را زیر صطالحاتا .2

 
زمینی که ما ر ی آن زندگی می کنیم   شهرها   کشورها ر ی آن قرار دارند،کره ی بسدیار بررگدی   :  زمین کره( الف

 است که به آن کره ی زمین گفته می شود.

 : کره ی جغرافیایی را ر ی میر بگذارید   از باال به آن نگاه کنید.باالترین نقطه ای که ر ی کره  شمال طبق(ب

 می بینید،قطب شمال نام دارد.

 : به پایین ترین نقطه ی زمین که ر  به ر ی قطب شمال قرار دارد،قطب جنوب می گویند. جنوب قطب(ج

 
.قطب نما یک عقربده ی  : قطب نما  سیله ای است که جهت قطب شمال   جنوب زمین را نشان می دهد نما قطب(د

 مغناطیسی)آهن ربایی (دارد که نوک رنگی آن همیشه در جهت شمال قرار می گیرد.

 

 .ببرید نام را اصلی های جهت .3

 شمال، جنوب ،شرق   غرب جهت های اصلی هستند.

 
 .ببرید نام را فرعی های جهت .4

 شمال شرقی ، شمال غربی ، جنوب شرقی   جنوب غربی جهت های فرعی هستند.

 
 چیست؟ فرعی های جهت از منظور .5

قرار نگرفته اند،برای مثال، اگر جسمی بدین شدمال   شدرق قدرار      همه ی مکان ها به طور دقیق در جهت های اصلی

 عی می گویند.داشته باشد یعنی در جهت شمال شرقی قرار دارد. به این جهت ، جهت فر

 
 دارد؟ نام چه زمین کره نقطه ترین  پایین باالترین .6

 باالترین نقطه قطب شمال   پایین ترین نقطه قطب جنوب نام دارد.

 
 کرد؟ مشخص توان می ای  سیله چه با را  جنوب شمال قطب .7

 قطب نما
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