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 حرکت وضعی زمین: موضوع     

   
 ترنم تراب زاده      

 حرکت وضعي زمین



ساعت یک بار از غرب به شرق به دور خود می چرخد  24زمین در هر 
 .که به آن حرکت وضعی می گویند

     



 شب و روز

 وقتی خورشید به زمین می تابد قسمتی از زمین که رو به خورشید است روشن 
 .می شود  که به این حالت روز می گویند

 
 قسمتی از زمین که پشت به خورشید است 

 .تاریک است که به این حالت شب می گویند
 



 

  آن حرکت مسیر .می آید باال آرامی به و می کند طلوع مشرق از روز هر خورشید

 فرو افق در ، مسیر این پیمودن از پس .است دایره نیم یک شکل به آسمان در

   .می شود آغاز شب و می رود

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%DB%8C


 ، روز هنگام .است روز و شب گردش تاثیر تحت گیاهان و جانوران ، انسان زندگی

 .می پردازند خود غذاي جستجوي به شب و می کنند استراحت جانواران از برخی
   .می کنند عمل آنها عکس جانوران از برخی و انسان



  را آنها شب و می کنند باز را خود گلبرگهاي ، گلها از بسیاري روز شروع با
  .می بندند



 معموال صبح ها و . گرماي هوا در ساعت هاي مختلف روز یکسان نیست 
 .عصرها خنک تر از ظهرهاست 

 
 .به گرمی و سردي هوا دماي هوا می گویند 



 گرماي هوا را با دماسنج اندازه می گیرند
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