
 

 

 كتاب كامل علوم تجربي  

 زمين پويا
 گيرم كه: در اين درس ياد مي

 شكـسـتـن لرزه بر اثر  زمين
زميـن پـديـد   ي كره سنگ
 آيد. مي

 لرزه به سه گروه  اثرات زمين
و سـاخـتـمـانـي ، بهداشتي
 شوند. تقسيم مياجتماعي 

 ها خـرابـي  لرزه ي زمين همه
 آورند. وجود نمي به

 فشان شـامـل  يك كوه آتش
و آشيـانـه ، دهانه، مخروط

 است.دودكش 

 فشاني بر سه نـوع  مواد آتش
 .گازو مايع ، جامداست: 

 انـد:  ها بر سه نوع فشان آتش
 .خاموشو فعال  نيمه، فعال

 5درس 

من توي كره جغـرافـيـايـي 
 رفتم. 
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ي زمين پديد  كره اي طبيعي است. زمين لرزه  بر اثر شكستن سنگ در درس گذشته ديديم كه زمين لرزه پديده
 شود.  رسد و باعث تغييراتي در سطح آن مي آيد. انرژي حاصل از آن به سطح زمين مي مي

 ي زمين را با شكستن يك قطعه چوب مقايسه كرد.  كره توان شكستن سنگ براي درك بهتر، مي

 خواهيم چوب را بشكنيم: وقتي مي
 بايد به چوب نيرو وارد كنيم. -1
چوب در برابـر نـيرو ابتـدا خـم   -2

 دهد) شود (تغيير شكل مي مي
 شكند. بعد ناگهان مي -3
ي اين شكـستن، مقـدار  در نتيجه -4

شـود. مـا  زيادي انـرژي آزاد مي
آزاد شـدن انـرژي را بـه شـكل 
صداي شكـستن چـوب مـشاهده 

كنيم. صدا، صورتي از انـرژي  مي
 است.

 
 

آيد؟  لرزه چگونه پديد مي زمين  

 توان به اين موارد اشاره كرد. از كارهايي كه بعد از زلزله بايد انجام داد مي
  حفظ خونسردي 
 رفتن به نقاط امن 
  قطع جريان برق 
 بستن شيرهاي اصلي گاز و آب 
 ها  ها و انتقال آن كمك به زخمي 

لرزه اقدامات بعد از زمين  
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كند. وقتي مـواد مـذاب  مواد درون زمين به بيرون فوران مي  سوراخي در سطح زمين است كه از آن  فشان آتش
فشـان  كنند كه بـه آن مـخـروط آتـش شوند و معموالً كوه مخروطي شكل را ايجاد مي آيند سرد مي بيرون مي

 گويند.  مي

هاي زيـر  فشان از قسمت مخروط آتش
 تشكيل شده است: 

 ساختمان يك كوه آتشفشان چگونه است؟ 

فشان ممكن اسـت چـنـد  مخروط  آتش
 دودكش فرعي نيز داشته باشد. 

 توان به سه گروه تقسيم كرد: لرزه را مي اثرات زمين
  :هاي واگير ها و شيوع بيماري مثل آلودگي آببهداشتي 
  :گرفتگي سوزي و برق ها، آتش مثل ريزش آوار، شكستن سد، شكستن شيشهساختماني 
 :كاري، ناامني، دزدي ازدست دادن عزيزان، بي اجتماعي 

لرزه اثرات زمين  

پاسخ در  اي را بايد رعايت كنيم؟ لرزه چه نكات ايمني قبل و بعد از زمين

 نامه دانش

 دود و خاكستر
 دهانه

 گدازه

دودكش 
 اصلي

 آشيانه

 دودكش فرعي
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 فشان خارج مي شوند؟  چه موادي از آتش

 پا، چه كاربردهايي دارند؟ ي معدني و سنگ فشاني توف، پوكه هاي آتش سنگ
 هايي دارند؟ ها چه فوايد و چه زيان فشان آتش

پاسخ در 

 نامه دانش

 كنند.  ي فعال، نيمه فعال و خاموش تقسيم مي ها را بر اساس فعاليت به سه دسته فشان آتش


