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 آلما وحدتی

 سرکار خانم سیدیان

 
 کالس دوم

93-92سال تحصیلی   

 گردش زمین



. 



 زمین مانند توپ کروی شکل است



 پیدایش شب و روز



 زمین بدور خودش می چرخد
 این چرخش روز و شب را بوجود می آورد

 
دور ، بدور خودش  1ساعت طول میکشد تا زمین  24

.بچرخد  
 قسمتی از زمین که بطرف خورشید است روز

 و
.آن قسمت که رو به سمت خورشید ندارد شب است  



 زمین و چرخش آن به دور خورشید



حرکت زمین بددور خورشدید روی یدح محدور بی دی      
شکل است،در نتیجه گرمایی که از خورشید بده زمدین   
 می رسد در همه جدای کدری ی زمدین یک دان نی دت      
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((خود را از خورشید می گیرد  گرمایزمین ))   



مدت زمانی که طول می کشد تا زمین یح دور  
  6روز و  365کامل بدور خورشید بچرخد 

. دقیقه است 9ساعت و   

که این مدت را یکسال 
 خورشیدی می گویند



 زمین و تولید فصل ها



 چهار فصل

•  از گردش زمین به دور خورشید فصل ها بوجود می آیند
•  در تابستان خورشید به صورت راست میتابد

•  در نتیجه هوا خیلی گرم است
• در زمستان خورشید راست نمی تابد و مدت تابش آفتاب 

. هوا سرد است... کم است پس   



 نور خورشید از یخ زدن کره زمین جلوگیری می کند

. . 

• . 



.بیشتر جانداران در شب استراحت می کنند  
.بیدارند... اما بع ی جانوران مثل جغد و   

.بع ی گل ها شب ها باز می شوند ، مثل نیلوفر و گل ساعتی   
 



 بیشتر انسان ها در روز کار می کنند 
.بعضی از انسان ها در شب مشغول به کار می باشند... اما  

...پرستاران،رفتگران،راننده ها و : مثل   



 گیاهان با نور خورشید در برگ های خود غذا درست 
.می کنند  

.از این غذا هم خود و هم دیگران استفادی می کنند  
.گیاهان به وسیله ی گرما و نور خورشید رشد می کنند  



.دمای هوا با دماسنج اندازی گیری می شود  
 دماسنج گرمی جاهای سایه را کمتر و گرمی جاهای آفتاب را بیشتر 

. نشان می دهد  
. در آب گرم هم دماسنج دمای بیشتری از آب سرد نشان می دهد  



 پایان


