
  
 بِ ًام ایسد هٌّاى

 

«  ًسین داًص»                   کلیِ ی کتاب ّای کوک آهَزشی ازسری کتاب ّای 

 « عٌَاى 45 تالیف بیص از » در « سال تجرب15ِبیص از  »تجربِ در تدریس ٍ«   سال30»حاصل 

 تَسط ّوکار فرٌّگی سرکارخاًن   « ابتدایی ٍ دٍرُ ی اٍل هتَسطِ »کتاب  در پایِ ّای 

 . هی باشد «   سَرُ عاطفی »

جْت استفادُ ی بْیٌِ از زحوات ایي ّوکارهحترم خَاّشوٌدین ایي فایل را بِ 

ّوکاراى فرٌّگی ارسال فرهایید ، تا از ًظرات ٍ پیشٌْادات اساتید دیگرًیس جْت پربار 

شدى ایي آثارعلوی ٍ  فرٌّگی برای استفادُ ی فرزًداى عسیس کشَرهاى  بْرُ هٌد 

 هحود علی هحودی:  هدیر اًتطارات ًسین داًص کهي     .                                             شَین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   ارسال ًوایید   09122942987لطفا ًظرات ٍ پیطٌهادات خَد را بِ ضوارُ    

 :  کتاب  سفارشتلفي 

09126096284 -   77437500 -  09122942987 

 
 

 ًسین داًص



 

تقدیم به فرزودان 

 سرزمیىم

  
 

 وسیم داوش  :کتابهای کمک آموزشی  

 مىتظر تالیفات جدید

 .  از ایه اوتشارات باشید 

 سوره عاطفی    
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 نسین دانص 

                                      نسین دانص

                                     علوم تجربی  ضطن دبستاى

 :      ضاهل 

   آهوزش         ـ

   تورینات طبقه بنذی ضذه        ـ

  چهار گسینه ایسؤاالت         ـ 

 درست یا نادرست  سؤاالت        ـ

  تکویلیسؤاالت         ـ

    پرسص      ـ

    ارزضیابی     ـ      

  خرداد هاه        ارزضیابی   ـ      

   سوره عاطفی:   لفهو   پاسخ ناهه  تورینات                                           ـ
                              

                                                                   

 

 
 

هوراه با   

  پاسخناهه

 



 

  

 

  ضطن ریاضی

 

 
 1339سَرُ عاطفی :  سرشٌاسِ                         

 سَرُ عاطفی .../ علَم تجربی ششن دبستاى شاهل توریٌات طبقِ بٌذی شذُ :عٌَاى ٍ ًام پذیذ آٍر        

 ًسین داًش کْي  . تْراى : هشخصات ًشر 

  س م 29 × 22 ص ، 184: هشخصات  ظاّری           

 سری کتاب ّای ًسین داًش: فرٍست                            

 978-600-6346-32:   -شابک                               

 فیپا: ٍضعیت فْرست ًَیسی  

 (ابتذایی  ) راٌّوای آهَزشی  –علَم :  هَضَع                          

 (ابتذایی  ) پاسخ – پرسش – توریي –  آزهَى –علَم :  هَضَع                           

    ۸۴ع۱۵ع  182Q/: ردُ بٌذی کٌگرُ             

 Q  182/ ع 15 ع84                                       

 6/507: دیَیی            ردُ بٌذی

 3545255: شوارُ کتابشٌاسی هلی  
 

 

    
 های نسین دانص از سری کتاب

 

   ششن دبستاىعلَم تجربی  : کتاب                                        ًام 

 سَرُ عاطفی                                            :   هؤلف 
 ًسین داًش کْي                                              :   ًاشر

 پریا یسداًی ًیا:   طراحی ٍ صفحِ آرایی                    

 سَم                                                                                        :   ًَبت چاپ

   جلذ5000                                              :  تیراش

                                           گَّر اًذیشِ                                              : چاپ

 گلستاى:  صحافی

 978 - 600 – 6346 - 32- 8                                            :    شابک
 

 

 

  

 09122942987    -        77437500 - 09126096284: پخص هرکسی  
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سفر به اعماق زمین 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
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نسیم دانش  

 

 

    : چهارمرس   د

   

 سنگ هاي درون زمین در اثرزمین لرزه ایجاد شکستن ناگهانی  به امواجی که در اثر : امواج لرزه اي

. می گویند  امواج لرزه ايمی شوند 

ال یه هاي باالیی ،تراکم مواد سنگینی  و فشار زمین پیش می رویم به علت عمق هر چه از سطح به  *

  .می شود  بیش تر

 امواج لرزه اي وسیله اي هستند که *   

 سفر واقعی به درون زمین را می توانند  

.  عبور کنند  مختلفانجام دهندو از سنگ هاي

 و از سنگ هاي نرم و کم ، تندتر امواج لرزه اي درون زمین ، از سنگ هاي سخت و متراکم * 

.  عبور می کنند کندترتراکم ،

 امواج لرزه اي در بخش هاي مختلف درون زمین به  تغییرات سرعت دانشمندان با استفاده از* 

 وبعضی از  مواد  متراکم آن پی می برند ، بعضی الیه هاي زمین از موادالیه هاي درونیویژگی هاي 

.  تشکیل شده اند کم تراکم

 خمیري و در بعضی جاها حالت حالت شکننده مواد تشکیل دهنده ي زمین ،در برخی قسمت ها *

. دارند 

سفر به اعماق زمین : آموزش 
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سه الیه  تشکیل دهنده به جنس مواد و ترکیب شیمیایی         ساختمان درونی زمین ، براساس 

 . هسته تقسیم می شوند ،گوشته ،پوسته  

است ،  نازك پوسته ي زمین بسیار––

  نفتداراي معادن . است سنگ  جنس آن از 

.  می باشد فلزّاتو  آب  وگازو زغال سنگ و  

 و نرمدماي آن بیش تر است و سنگ هاي آن . است داغ تر و کلفت تر از الیه پوسته ، ––

.  شکل هستند خمیري

 و آهن است و هر دو قسمت از فلزات درونی و بیرونی است و داراي دو قسمت داغبسیار ––

.  ساخته شده اند نیکل

زیر  پنج بخشالیه هاي درونی زمین به  )جامد ، مایع و خمیري ( مواد تشکیل دهندهبراساس حالت -  

: تقسیم بندي می شوند 

سنگ کره                           - 1                                                     

                     )نرم کره(خمیر کره     - 2                                                    

گوشته ي زیرین -3   

 هسته ي خارجی                -4  

     هسته ي داخلی- 5                                                    

این بخش شامل پوسته و قسمت جامد باال یی گوشته است که  روي قسمت خمیر    :سنگ کره- 1

 . کیلومتر است 100ضخامت این بخش   حدود .  کره حرکت می کند

            الیه هاي درونی زمین

 ھستھ مایع

قسمت هاي مختلف گوشته در میان پوسته 

 و هسته 

ساختمان درونی زمین ، براساس ترکیب 

 شیمیایی

 پوسته گوشته   هسته
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   :خمیر کره  -2 

 کیلومتري 350 گوشته که از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق حدود خمیري شکلقسمت 

 مربوط به این قسمت می باشد   زمین لرزه ها و آتشفشان هامنشاء بیشتر .ادامه دارد 

 

 تا ابتداي هسته ي خارجی ادامه خمیر کرهاین بخش که حالت جامد دارد ،از زیر  : گوشته ي زیرین-3

  .دارد 

  ادامه دارد  هسته ي داخلی این بخش حالت مایع دارد و از گوشته ي زیرین تا  :هسته ي خارجی  -4

 . را تشکیل می دهد مرکز زمیناین بخش حالت جامد دارد و   :هسته ي داخلی- 5

......................................................................................................... 

 افزایش می یابد گرما و فشار هر چه از سطح زمین به مر کز زمین نزدیک می شویم،دو عامل *

 که به  متر100هر  میلیون برابر فشار در سطح زمین است و 5/3به طوري که فشاردرمرکز زمین 

 تخمین درجه6600 می یابد و دماي مرکز زمین را افزایش درجه 3درون زمین حرکت کنیم ، دما 

.  زده اند

......................................................................................................... 

 در اختیار دانشمندان ساختمان درونی زمین امواج زلزله بیشترین اّطالعات را در مورد جنس و  *

. قرار می دهد 

 سطح زمین نیز به همین مغناطیسی  از نظر شیمیایی جنس هسته از آهن و نیکل است و خاصیت *

.  دلیل است 
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  روش مستقیم  - 1                                                                                 

 روش غیر مستقیم - 2

 

 

  : روش مستقیم -1

 مطالعاتی درباره ي ساختار نمونه برداري و عکس برداري ، حفاريدر این روش انسان ها به کمک 

 می توان به دست  کمیزمین انجام می دهند که با توجه به عمق زمین از این روش اّطالعات بسیار

. آورد 

 :  روش غیر مستقیم -2

همچنین و چشمه ها ي آب گرم  و مواد آتشفشان هاودر این روش به کمک استفاده از امواج زلزله 

.  خاصیت مغنا طیسی اّطالعاتی درباره ي ساختار زمین کسب می کنند  واستفاده از شهاب سنگ ها

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش هاي مطا لعه ي  ساختار زمین 
 

: اهداف 

 پی بردن به  اهمیت الیه هاي مختلف زمین  -   

آشنایی با امواج لرزه اي  -

 

 امواج زلزله
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. پاسخ صحیح را مشّخص کنید - 

به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ هاي درون زمین در اثرزمین لرزه ایجاد می شوند چه -  

. می گویند 

امواج دریا -  امواج زمین                                                                ب- الف

امواج لرزه اي -  امواج سنگ                                                                   د- ج

 ........................................................................................................................................................ 

کدام یک از الیه هاي زیر جامدند    ؟                                                       -2

هر سه مورد -  سنگ کره           د-  گوشته ي زیرین          ج-   هسته ي داخلی                 ب–الف 

 ........................................................................................................................................................ 

گوشته زیرین چه حالتی دارد ؟                             -3

خمیر      - گاز                                د- مایع                   ج- جامد                           ب-  الف

 ........................................................................................................................................................ 

نام دیگر خمیر کره چیست  ؟   - 4

نرم کره - گوشته                    د-  سست کره              ج-  سخت کره                  ب- الف

 ........................................................................................................................................................ 

                                                  ضخامت سنگ کره چند کیلومتر است  ؟                                                 - 5

 کیلومتر                         350-  کیلومتر               د100-   کیلومتر             ج25-   کیلومتر            ب250-   الف

 ........................................................................................................................................................ 

     امواج لرزه اي از چه نوع سنگ هایی سریع تر عبور می کند   ؟                                              - 6

هیچ کدام          - هسته خارجی               د- سخت و متراکم                  ج- خمیر کره             ب-   الف

 :سؤاالت چها رگزینه اي 

سفر به اعماق زمین : تمرین 
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معادن فلزي و غیر فلزي در کدام الیه ي زمین قرار دارند  ؟                               - 7

سنگ کره  -  گوشته                    د-  پوسته                    ج-     هسته                       ب–الف 

 ........................................................................................................................................................

. است ...........  داغ ترین قسمت داخلی زمین  -8

هسته -        د پوسته - سست کره                  ج- سنگ کره                   ب- الف

 ........................................................................................................................................................
 

 ساختمان زمین است ؟ مطالعه ي مستقیمکدام یک از روش هاي -9

شهاب سنگ         - چشمه ي آب گرم                                                   ب–الف 

حفاري - امواج لرزه اي                                                              د-  ج

 ........................................................................................................................................................

.       مرکز زمین را تشکیل می دهد - ....................... 10

 ي داخلی هسته-  ي خارجی                                       بهسته–  الف 

سنگ کره - خمیر کره                                                     د-  ج

 ........................................................................................................................................................

کدام سه ال یه کامال جامدند؟ - 11

سنگ کره ، هسته ي خارجی ، پوسته - هسته ي داخلی ، سنگ کره  ، خمیر کره                ب- الف

هسته ي داخلی ،گوشته ي زیرین ،پوسته                   - پوسته،گوشته ، هسته                                              د- ج

 ........................................................................................................................................................

امواج لرزه اي درون زمین از چه سنگ هایی کند تر عبور می کند ؟ - 12

نرم و متراکم  -  نرم و کم تراکم                     د - متراکم                  ج-سخت               ب- الف

 ........................................................................................................................................................

. کیلومتري ادامه دارد.................. تا عمق حدود  خمیرکره - 13

     کیلومتري35- د              متري 35- ج                کیلومتري350- ب                     متري350 –  الف 
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جنس کدام الیه زمین از آهن و نیکل است ؟ - 14

الیه ي میانی  - هسته                       د- پوسته                                ج-  گوشته                  ب–الف 

 ........................................................................................................................................................

نازك ترین الیه ي زمین چه نام دارد ؟ - 15

هسته - الیه ي میانی                     د- گوشته                          ج-  پوسته                      ب–الف 

 ........................................................................................................................................................

 شکل هستند؟ خمیري و نرمسنگ هاي کدام الیه  -  16

 هیچ کدام- هسته                         د- گوشته                           ج-  پوسته                     ب–الف 

 ........................................................................................................................................................

جنس پوسته ي زمین از چیست ؟ - 17

آب - نیکل                                د-  سنگ                         ج– آهن                      ب –الف 

 ........................................................................................................................................................
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  :سؤاالت تکمیلی

 

  .در جاهاي خالی کلمه مناسب بنویسید - 

    . است................................  تراکم هسته از پوسته -1

  است   ............................جنس پوسته ي زمین از -  2

  .   قرار دارد..................................  روي   سنگ کره- 3

  . است ...................................جنس هسته از فلز- 4

.    ادامه دارد................................گوشته ي زیرین از زیر خمیرکره تا ابتداي- 5

.     زمین  قرار دارد .................................... منابع آب و نفت و زغال سنگ و گاز در  - 6

.    است ............................. منشا ء بیش تر آتشفشان ها و زمین لرزه ها مربوط به قسمت- 7

.    ادامه دارد ........................................خمیر کره تا عمق حدود -  8

.   به درون زمین سفر کرده اند.................................. دانشمندان به وسیله ي - 9

 سه الیهساختمان درونی زمین ، براساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده به - 10

  .    هسته تقسیم می شوند ، ........................،پوسته  

.   عبور می کنند  .................... امواج لرزه اي درون زمین از سنگ هاي سخت و متراکم – 11

.    حرکتی آزادانه دارد ..............................برروي   سنگ کره- 12

.    می گویند .............................  به قسمت خمیري شکل گوشته – 13
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   :سؤاالت درست و نادرست

  .مشّخص کنید  )   ×  ( عبارت هاي نادرست را با عالمت   و)     (عبارت هاي درست را با عالمت - 

   

.  دارد جامدهسته ي داخلی حالت- 1

.  سنگ  تندترعبور کندهمه نوعامواج لرزه اي می تواند از - 2

  . عبور می کند تند ترامواج لرزه اي از سنگ هاي نرم و کم تراکم ، - 3

.  نام دارد پوستهبیرونی ترین الیه ي زمین - 4

.  از مواد جامد است  بیش ترسرعت حرکت امواج در مواد خمیري - 5 

. هسته نام دارد   را در بر گرفته گوشته ضخیم ترین الیه ي زمین که-6

.         زمین از آهن و نیکل است پوسته ي  جنس –7

.  زمین به دست می آید گوشته ينفت وفلزّات ازالیه ي - 8

.  زمین براي ما بسیار مهم است پوسته ي- 9

 . درباره ي  زمین است  مستقیمچشمه ها ي آب گرم ، کسب اطالعات به روش - 10

 . کیلومتري ادامه دارد 350تا عمق حدود خمیرکره - 11

 .حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می دهد  هسته ي داخلی - 12 

هر چه از سطح زمین به مر کز زمین نزدیک می شویم،دو عامل - 13

 افزایش می یابد گرما و فشار 
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: پرسش

       

  . به سؤاالت پاسخ دهید 
 

.  اجسام را نام ببرید لرزشسه مورد از -  1

 

  

 ........................................................................................................................................................ 

 زمین چه استفاده هایی می شود؟   پوسته ياز - 2

  

 ........................................................................................................................................................ 

.  الیه هاي زمین را بنویسید مستقیمروش هاي مطالعه ي  - 3

 

 

  

 ........................................................................................................................................................ 

.    الیه هاي زمین را بنویسید  غیر مستقیمروش هاي مطالعه ي - 4

 

  

 

 ........................................................................................................................................................ 

   زمین بر چه اساسی بوده است ؟سه الیه ايتقسیم بندي - 5

  

 ........................................................................................................................................................ 
 

   حالت مایع و هسته ي داخلی حالت جامد دارد ؟ خارجیدانشمندان چگونه پی بردند که هسته ي - 6
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. مفاهیم زیر را تعریف کنید- 7

  : امواج لرزه اي  )الف

  : گوشته ي زیرین   )ب

  : خمیر کره  )ج 

  : سنگ کره   )د

........................................................................................................................................................ 

  زمین چگونه است ؟مختلفسرعت عبور امواج لرزه اي از سنگ هاي - 8

  

........................................................................................................................................................ 

 خارج می شود مربوط به کدام قسمت آتشفشان هابیش تر مواد مذابی که در اثر فعالیت -  9

   زمین است؟

 

........................................................................................................................................................ 

 با هسته ي خارجی دارد؟ تفاوتیهسته ي داخلی چه - 10

 

 

  

............................................................................................................................................................................. 

. پوسته ي زمین را توضیح دهید - 11
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.  زمین چگونه است ؟ توضیح دهید گوشته ي – 12

 

  

........................................................................................................................................................ 

 است ؟ مهمچرا پوسته ي زمین براي ما بسیار - 13

  

........................................................................................................................................................ 

 آهن و نیکل است ؟  فلزاتکدام قسمت کره ي  زمین از - 14

 

  

........................................................................................................................................................ 

   الیه هاي درونی زمین به چند بخش )جامد ، مایع و خمیري ( مواد تشکیل دهندهبراساس حالت  -15

.  تقسیم بندي می شوند ؟ نام ببرید 

 

  
 

........................................................................................................................................................ 

بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده  ، به چند  الیه   ساختمان درونی زمین ، - 16

تقسیم می شوند ؟ 

  

........................................................................................................................................................ 

 دانشمندان چگونه به ویژگی هاي الیه هاي درونی زمین پی می برند ؟- 17
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زمین پویا 
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  : پنجمرس   د
  

 است که در کره ي زمین طبیعیزمین لرزه، یکی از پدیده هاي    ؟زمین لرزه چگونه به وجود می آید 

و . زمین می شودلرزشرخ می دهد و با وقوع آن انرژي درونی زمین سریع آزاد می شودو موجب 

 .    جانی و مالی می شود خسارت هايبرخی از زمین لرزه ها موجب 

 :مشکالت  بعد از زمین لرزه 

: عبارتند از  مشکالت  بعد از زمین لرزه  

بیکاري  - 1                                       

 از دست دادن عزیزان -  2                                       

 ناامنی-  3                                    

                                 

شکستن سد و وقوع سیل - 1                                  

خرابی ساختمان ها و شکستن شیشه ها و ریزش آوار - 2                                      

آتش سوزي و برق گرفتگی - 3                                      

  قطع آب و برق و گاز و تلفن- 4                                      

                                                    

آلودگی آب ها                           - 1                           

کمبود دارو  -  2                                      

شیوع بیماري هاي واگیر دار - 3                                     

کمبود امکانات بهداشتی  - 4                                   
 

 

 زمین لرزه وقتی اّتفاق می افتد که سنگ کره ي زمین در اثر نیرو هاي حاصل از درون زمین *

.  می شکند 

 زمین پویا : آموزش 

 

 خسارت بهداشتی

 خسارات ساختمانی

خسارات اجتماعی  
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:   کنیم توجهدر هنگام وقوع زلزله باید به موارد زیر

.            باشیم و در مکان امنی بایستیم  خونسرد- الف

.   کنیم کمکبه مصدومین و مجروحین -   ب

.   کنیم قطع شیر اصلی گاز و آب و جریان برق را –  ج 

  

 

 

 

 

 

 : عوامل موثّر در میزان خرابی هاي حاصل از زمین لرزه

مؤّثرند    ساختمان ها زمین و استحکامزمین لرزه و  شدید یا ضعیف بودندر خرابی هاي حاصل از زمین لرزه  

به محل آزاد  شدن انرژي در    : کانون زلزله

 . می گویندکانون زلزله عمق زمین ، 

.  می گویندگسل به  شکستگی هاي موجود در پوسته ي زمین  :گسل

در جاهایی از که پوسته ي زمین داراي گسل یا شکستگی با شد   

  .  احتمال وقوع زمین لرزه بیش تر است 

   :     در قرآن در سوره ي زلزله آمده است

  

کانون زمین  

 لرزه           

گا(ی ' ز&%ن #دیدا ((   ))  > ;:زه 9 آید و ز&%ن بار7ی 12345ش را خارج سازدً-,
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 می باشد که این شکستگی در اثر سنگ کره علت آزاد شدن انرژي زمین شکستن ورقه ي *

. نیروهاي حاصل از درون زمین اّتفاق می افتد 

 . ) ولی سنگ کره به دلیل سختی می شکند نمی شکندخمیر کره به علت نرم بودن  (

 از داخل زمین به سطح آن امواج لرزه اي  انرژي حاصل از شکستن سنگ کره ي زمین به صورت *

. رسیده و موجب تغییراتی در سطح زمین می شود 

 شکستگی همان  احتمالدر زلزله ي بعدي )گسل  ( قسمتی از سنگ کره که در اثر زلزله شکسته *

. قسمت بیش تر است 

 : آتش فشان    

  آتش فشان زمانی اّتفاق می افتد که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و 

و مواد خارج شده به سه دسته جامد ، مایع ، گاز . سنگ هاي آتش فشانی را به وجود می آورند 

.  تقسیم می شوند 

.  آتش فشان خارج می شونددهانهاز موادي به وجود می آید که از :مخروط آتش فشان  - 

 

 

 

 

 

 

                                          



                                                                                                                                        53      

  

 

نسیم دانش  

                   

مخروط -  1                                               

دهانه  - 2                                              

دودکش  -  3                                            

  
 

 

:  آتشفشان ها عبارتند از دهانه يمهم ترین گاز هاي خارج شده از 

بخار آب ، کربن دي اکسید و غیره  

آتشفشان فعال -  1                               

آتشفشان  نیمه فعال -  2                                           

آتشفشان خاموش -  3                              

 

   :آتشفشان فعال-1

آتش فشانی مواد به آتش فشانی گفته می شود که در حال حاضر یا در سال هاي گذشته 

 بعضی از آتشفشانهاي ژاپن   مانند.  آن خارج شده است دهانه ياز  ) گاز – مایع –جامد  ( 

 :آتشفشان نیمه  فعال - 2

 . از دهانه ي آن خارج می شود  فقط گاز   به آتش فشانی گفته می شود که  

 تفتان   –  دماوند :مانند  

 .  ندارد   به آتش فشانی گفته می شود که  هیچ گونه فعالیتی: آتشفشان خاموش-  3

 سبالن و سهند   :  مانند 

از نظر نوع فعالیت   آتشفشان 

 فعالیت

ساختمان یک کوه آتشفشان 

: 
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.   آتشفشان توجه کنید ضرر هاي و  فوایدبه

 

تشکیل معادن  - 1 

  تشکیل دریاچه- 2 

توسعه ي گردشگري - 3 

ایجاد زمین هاي کشاورزي حاصل خیز  - 4     فواید آتشفشان 

تشکیل چشمه هاي آب گرم  - 5 

. تشکیل جزایر در اثر آتشفشان هایی که در زیر دریا اّتفاق می افتد - 6 

  

  
جریان گدازه ها - 1                                     

تغییرات آب و هوایی  - 2                                     

ایجاد سونامی  - 3     ضررهاي آتشفشان ها 

انتشار گازهاي سمی    - 4                                      

ریزش باران هاي اسیدي و خاکستر  - 5                                
 
 

  خاکسترمواد جامدي که از دهانه ي آتشفشان بیرون می آید آن قدر ریز است که به آن  : خاکستر

  . می گویند 

  : پوکه معدنی

  ،تشفشان بوجود می آیدآ گدازه هايپوکه معدنی از 

  وبراي شیب بندي بام، گرما، سرما،به منظور عایقِ صوت

 .  به کار می رود ساختمان
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 :  سنگ پا            

   گدازه هايسرد شدن است که از آذرینسنگ پا نوعی سنگ      

  بنا به قابلیت باالي سایندگی آن، . دآتشفشانی شکل می گیر   

  الیه هاي سفت مرده پوست در پاشنهزدودن از آن براي براي 

  . استفاده می شود  پا 

........................................................................................    

 :  سنگ توف    

 گذاري در خاکسترهاي آتشفشانی پس از رسوب 

  محیط هاي رسوبی توف هاي آتشفشانی را به وجود

 این سنگ ها به عنوان مصالح ساختمانی . می آورند

 کاربرد دارند؛ مانند توف هاي سبزرنگ رشته کوه البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: اهداف 

دانش آموز با پدیده هاي طبیعی مانند زمین لرزه و آتش فشان 

و اثرات آن ها بر زندگی انسان ها آشنا شده و راه هاي مقابله و 

 .  زندگی با آن ها را بیاموزد 
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 .پاسخ صحیح را مشّخص کنید -1
 

 می شود ؟ خارجاز دهانه ي یک آتشفشان چه موادي - 1

همه ي موارد  - خاکستر                د- مواد مذاب                      ج- بخار آب                   ب-       الف

........................................................................................................................................................ 

  خرابی ناشی از زلزله موّثر است؟تشدیدکدام مورد در - 2

نزدیکی به کانون زلزله  -مدت زمان زلزله                                                     ب-الف

همه ي موارد  -مقدار انرژي آزاد شده                                                د-ج

........................................................................................................................................................ 

مواد مذابی که از دهانه ي آتشفشان خارج می شود مربوط به کدام قسمت زمین است؟ - 3

سنگ کره  -گوشته ي زیرین          د-هسته ي خارجی                    ج- خمیر کره              ب-الف

........................................................................................................................................................ 

کدام یک از فواید آتشفشان نیست؟ -4

ایجاد سونامی  - چشمه هاي آب گرم                                        ب- الف

تولید سنگ آتشفشانی -                 د ایجاد دریاچه- ج

........................................................................................................................................................ 

کدام یک از موارد زیر از اثرات اجتماعی وقوع زلزله است؟ - 5

ناامنی - شیوع بیماري             د- کمبود دارو                    ج- خرابی منازل                 ب- الف

........................................................................................................................................................ 

در خرابی هاي حاصل از زمین لرزه کدام عامل تاثیري ندارد؟ - 6

استحکام ساختمان  -  زمان وقوع           د- مقاومت زمین              ج- شدت و مدت آن             ب-الف

 :سؤاالت چها رگزینه اي 

 زمین پویا : تمرین 
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خداوند در کدام سوره در باره ي زلزله سخن گفته است؟ -7

 الرحمن-  یس                           د- توحید                           ج- زلزال                        ب-الف

........................................................................................................................................................ 

 به آتش فشانی گفته می شود که  فقط گاز از دهانه ي آن خارج می شود  - 8

غیر فعال - خاموش               د- نیمه  فعال                       ج-   فعال                 ب-  الف 

........................................................................................................................................................ 

کدام یک از موارد زیر از اثرات بهداشتی وقوع زمین لرزه است؟ -9

کمبود دارو - دزدي                        د- بی کاري                    ج- نا امنی                 ب- الف

........................................................................................................................................................ 

کدام یک از موارد زیر از خسارات ساختمانی  وقوع زمین لرزه است؟ -  10

همه ي موارد  -د قطع آب        -   برق گرفتگی                   ج-  آتش سوزي                  ب- الف
             

........................................................................................................................................................ 

کدام یک از سنگ هاي زیر مربوط به فعالیت آتشفشانی نیست ؟ - 11

توف سبز  - ماسه سنگ               د- سنگ پا                   ج-پوکه معدنی                ب-  الف

........................................................................................................................................................ 
 

از آتشفشان فعال چه موادي خارج می شود؟ - 12

همه ي موارد - گاز                  د- جامد                ج- مایع                         ب- الف        

........................................................................................................................................................ 

شدت زمین لرزه را با چه مقیاسی اندازه گیري می کنند؟ - 13

چگالی - جرم                            د- ریشتر                          ج- درجه                    ب- الف

........................................................................................................................................................ 

.                                 از دهانه ي آن خارج می شود ........ در آتش فشان هاي نیمه فعال ، فقط - 14

آب - مایعات                     د-  گاز                     ج-   خاکستر                  ب–الف 
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کدام یک از پدیده هاي زیر می تواند پس از یک زلزله با شدت زیاد رخ دهد؟                                 - 15

تمامی موارد - سونامی                د -  فوران آتشفشان                  ج-      ب سیل             -الف

 ........................................................................................................................................................ 

مهم ترین گازهاي خارج شده از دهانه ي - 16 

آتشفشان کدام است ؟ 

کربن دي اکسید         -  الف

گوگرد     -  ب

بخار آب            -   ج

بخار آب ، کربن دي اکسید -    د

 ........................................................................................................................................................ 

                                ساال نه چند زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد ؟- 17

          زمین لرزه100حدود -                               ب  زمین لرزه10  حدود –الف 

 زمین لرزه 10000حدود -                             د زمین لرزه1000حدود -  ج

........................................................................................................................................................ 

کدام یک از عوامل زیر مربوط به ضررها ي آتشفشان  نمی باشد؟  -18 

انتشار گازهاي سمی        - سونامی                                                   ب-الف

تشکیل پوکه ي معدنی -                        د باران هاي اسیدي-   ج

...................................................................................................................................................... 

  :سؤاالت تکمیلی 

از داخل زمین به ................................. انرژي حاصل از شکستن سنگ کره ي زمین به صورت - 1

   .سطح آن می رسند

  . به وجود می آید .......................در هنگام وقوع برخی از زمین لرزه ها ، خسارت هاي جانی و - 2

   .  می گویند...........................به آتشفشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد آتشفشان - 3
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   . می باشند.........................دزدي و ناامنی از اثرات اجتماعی - 4

   . از قسمت هاي اصلی ساختمان یک کوه آتشفشان است........................مخروط ، دهانه و - 5

   .است ................................زمین لرزه یکی از پدیده هاي . - 6

   .درونی زمین می شود .................................وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن  -7

گاز خارج می شود   ................................از دهانه ي آتشفشان هاي - 8

   . می گویند ..............................  به زمین لرزه با قدرت کم زمین لرزه ي  -  9

   . در کنار کوه آتشفشان تشکیل می شود.............................چشمه هاي- 10

   .آزاد شده بستگی دارد...............................میزان خرابی هاي ناشی از زلزله به مقدار - 11

از مهم ترین گازهاي خارج شده از  - 12

دهانه ي آتشفشان ها می توان به بخارآب  

    . اشاره کرد.............................و 

 

 مواد بسیارریز جامدي که از دهانه ي  - 13

   .نامیده می شود ........................................ آتشفشان بیرون می آید 

 آن ها  شوند و راهی به بیرون بیابند از خارج شدن داخل زمین ذوب  اگر سنگ هاي داغ– 14

 به وجود می آید   ................................

 و گاز تقسیم ...................و ..................... مواد خارج شده از دهانه ي آتشفشان به سه دسته - 15

  . می شوند 
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  :درست و نادرست 

     .مشّخص کنید  )   ×  ( عبارت هاي نادرست را با عالمت   و)     (عبارت هاي درست را با عالمت 

 . می باشد دریاچهیکی از ضررهاي آتشفشان ها تشکیل- 1

 . زمین لرزه ها باعث خرابی زمین می شوند  همه ي-2

 . زمین لرزه مهم است صدايدر خرابی زمین لرزه فقط - 3

 . اندازه گیري می شود ریشترشدت زمین لرزه با مقیاس  - 4

 . است که از دهانه ي آتشفشان خارج می شود گازيخاکستر  - 5

 . است  آتشفشانیسنگ پا یکی از سنگ هاي - 6

 .زمین لرزه است  بیکاري از خسارات اجتماعی- 7

.  خطر زمین لرزه در همه جاي ایران یکسان است - 8

.  بنشینیم محکم هنگام زمین لرزه باید روي میز - 9

.  فاصله بگیریم  خارجیهنگام زمین لرزه بایدازدیوارهاي-  10

 .  نداردآتش فشان خاموش هیچ فعالیتی - 11 

.  زلزله می باشد بهداشتیشیوع بیماري هاي مسري از خسارت -  12  

.   است نیمه فعالآتشفشان دماوند - 13  

.   اتفاق می افتد   شب همه ي زمین لرزه ها- 14   

.  می گویندکانون زلزلهبه محل آزاد  شدن انرژي درعمق زمین ، - 15    
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: پرسش 

  

  زمین لرزه چگونه به وجود می آید ؟   -1

 
  

........................................................................................................................................................ 

 . اتفاق می افتد ؟ توضیح دهیدچه زمانیآتشفشان  -2

 

  

 

........................................................................................................................................................ 

 :کاربرد سنگ هاي زیر را بنویسید  -3

        :سنگ پا 

   :توف سبز 

   :پوکه معدنی 

........................................................................................................................................................ 

  تقسیم می شوند ؟چند دستهمواد خارج شده از دهانه ي آتشفشان به  -4

 

  

........................................................................................................................................................ 
 

 . حاصل از زمین لرزه را بنویسید  اثراتسه مورد از -5
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.  نام ببریدآتشفشانیدو سنگ - 6

  

........................................................................................................................................................ 

.  مهم که از دهانه ي آتشفشان خارج می شود را نام ببرید دو گاز- 7

  

........................................................................................................................................................ 

.  آتشفشان ها را بنویسید ضررهايچهار مورد از - 8
 

  

 

........................................................................................................................................................ 

.  آتشفشان ها را بنویسید فوایدچهار مورد از - 9

 

  
 

........................................................................................................................................................ 

 مناسب است؟ پناه گرفتنهنگام وقوع زمین لرزه کدام قسمت ساختمان ها براي - 10
 

  

 

........................................................................................................................................................ 

 گاز را ببندیم ؟ شیر اصلیپس از وقوع زمین لرزه چرا باید - 11

  

 
 

........................................................................................................................................................ 

.  آتشفشان را نام ببرید انواع-12
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) سه مورد(عوامل موثر بر خرابی هاي زمین لرزه را نام ببرید- 13

  

 

........................................................................................................................................................ 
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