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  یتکتونيکھای صفحه وساختمان درونی زمين : درس اول

 

آموزان خود را با ساختمان دھند، بايد دانشھا روی میبرای اينکه ياد بگيريم چرا، کجا و چگونه زلزله
، موتورايجاد  ھای تکتونيکیصفحه. آشنا سازيد ھای تکتونيکیصفحهن و يک مدل به نام درونی زمي

اين است که در مورد  ھای تکتونيکیصفحه در خصوص گرفتنلين مرحله برای ياداو. ندستھ زلزله کننده
  .ساختمان درونی زمين بياموزيد

  
  . است ک/س طراحی شده ت برای يک دوره زمانی يک ساعتهاين فعالي

 
   .باشد می)2002(مدل منلر  درس يک نوع فعاليت ايجاد شده از روی اين
  

   :مواد درسی
  

  )آموز يک عددھر دانش (1کپی جزوه شماره 
  ) آموزيکی برای ھر دانش( ًيک تخم مرغ کام/ پخته شده 

  .)آموز يکی برای ھر دانش(کاغذی  ستيکی، بشقابھا و دستمالکاردھای پ/
  

   :مقدمه
 
  

دھد؟ برای آنھا توضيح دھيد که کره موزان بپرسيد که کره زمين چه چيزی را نشان میآابتدا از دانش. 1
 . نشان دھندکنند تا اشياء را دانشمندان از مدلھا استفاده می.  زمين استمدلی از

  
 دانشمندان که آموزان بپرسيد از دانش).1جزوه شماره (ساختمان درونی زمين ارائه کنيد مدلی از . 2

نيد ده ک يک مثال ساده استفازاشايد بخواھيد . چگونه در مورد اينکه زمين از چه ساخته شده، آگاھی دارند
 که داخل دمی شود حدس زھديه  بسته  يک کردنوبو  تکان دادن، وزن کردن، احساس کردنًمث/ اينکه با (

ھا، موتورھای ای توليد شده توسط زلزلههيح دھيد که دانشمندان موجھای لرزتوض). باشدآن چه می
ای موجھای لرزه. اط/ع پيدا کنندکنند تا درباره ساختمان درونی زمين لرزاننده، يا انفجارات را مطالعه می

 از مثالی استفاده کنيد ).6رجوع به درس (  گردندمی  در فواصل ميان مواد مختلف منعکسشوند وخم می
). چک کردن کال بودن يک ھندوانه با زدن بر روی آنًمث/ ( بتوانند به آن رجوع کنند آموزانتان  دانشتا

گری نيز وجود دارد که دانشمندان ساختمان درونی زمين را مطالعه آموزان بگوييد که راھھای ديبه دانش
- سوراخ کردن گودالھا، يا بررسی موادی که در اثر انفجارات آتشفشانی به روی سطح زمين آمده: کنندمی

 .اند
 
آنھا را بر .  و ھسته)گوشته (بهجپوسته، : توضيح دھيد که زمين از سه Hيه اصلی ساخته شده است. 3

ھسته جامد : شودمیتوضيح دھيد که ھسته به دو Hيه تقسيم . ته با استفاده از گچھای رنگی بکشيدروی تخ
چگونه دانشمندان در خصوص طبيعت که آموزان بپرسيد از دانش.  خارجی يا مذابداخلی و ھسته مايع

ای در ھنگام گذشتن برای آنھا شرح دھيد که موجھای لرزه.  آگاھی دارندHيهجامد بودن اين دو يا  و مذاب
 .ندکنمختلف حرکت می ھایسرعت در از مراحل مختلف اين مورد 

  
دانشمندان به اين دو قطعه به عنوان . آموزانتان بگوييد که پوسته به دو قسمت تقسيم شده استبه دانش. 4

ای ھصفحهکنند که اين عمل ًاين صفحات نسبتا در کنار يکديگر حرکت می. کنندصفحات اشاره می
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 در اين درس  تکتونيکی از حرکت صفحاتا بگوييد که در مورد سه نوعبه آنھ. شودخوانده می تکتونيکی
 .به آنھا آموخته خواھد شد

 
مرغ به عنوان مدلی برای ساختمان درونی زمين آموزانتان بگوييد که حاH آنھا بايد از تخم به دانش.5

 . استفاده کنند

  
     :روش کار

   

  
شده، يک بشقاب، يک کارد پ/ستيکی و يک دستمال  آموزان يک تخم مرغ سفتبه ھر کدام از دانش. 1

 .کاغذی بدھيد
 

 . دھدآموزان بپرسيد که پوست روی تخم مرغ چه قسمتی از زمين را نشان میاز دانش. 2
 

ی در تمامی ا ترکھايمرغ که بر روی ميز است بزنند تتا به نرمی بر روی تخمآموزان بپرسيد دانشاز . 3
 . دھدچه قسمتھايی از زمين را نشان میمرغ  تخمھای پوست از آنھا بپرسيد که تکه. قسمتھای آن ايجاد شود

 

 . شودای از زمين از طريق اين پوست نشان داده میآموزان بپرسيد که چه Hيهاز دانش. 4
 

ھای تکهروی  تا حرکت آرام فشار دھند نرمی مرغھای خود را بهآموزان بخواھيد تا تخمحال از دانش. 5
    ند، به ھمده اشھای پوست از ھم جدا آموزان بپرسيد تا مکانھايی را بيابند که تکهاز دانش. پوست اتفاق بيفتد

مرغ تخمپوست (کنند کنيد که چه چيزی را مشاھده می از آنھا سؤال. شوند و يا از ھمديگر رد میخورندمی
). مرغ ديده می شودتخمدر جاھای ديگر قسمت سفيد  ، وبر روی ھم قرارمی گيرندتھا در برخی قسم

سطح به وجود آمدن اين امر باعث ايجاد کوھھا، . دنکنگونه حرکت می تکتونيکی زمين نيز به ھمينصفحات
 است که اين مکانی. آشنا سازيد مرز صفحه را با واژه آموزاندانش. گرددھا میجديد اقيانوس و زلزله

-از يکديگر جدا می، )بر روی ھم قرارگرفتن پوسته تخم مرغ(شوند صفحات زمين به يکديگر نزديک می

 .کننداز يکديگر عبور می سپسو )  مرغنشان دادن قسمت سفيد تخم(شوند 
  

 . مرغ را ببرنددھيد که چگونه تخمآموزان نشانبه دانش. 6
 

مرغ به  و برای اين کار از تخمبردهختمان درونی زمين را نام  ساایھHيه آموزان بپرسيداز دانش. 7
 . دھد، استفاده کنندعنوان مدلی که زمين را نشان می

 
 
 

 فشردگیبيشتر قسمتھا، دارای مرغ، در ھای تخمتکه. مرغ محدوديتھايی نيز داردتشبيه تخمالبته  :توجه
صفحات . باشنداکم مختلف در روی زمين میدارای ترتکتونيکی  در حالی که صفحات ،باشدمیشابھی م

 ،کنندمرغ حرکت نمیھای تخمبرای مثال، پوسته.  ھستندتر و فشردهترای متراکماقيانوسی از صفحات قاره
 در حالی که ھسته زمين ،باشدمرغ دارای يک بخش داخلی میتخم . کننددر حالی که صفحات حرکت می

- ًبايد اين مطالب مھم حتما به دانش. است مايع بيرونی تشکيل شدهاز يک ھسته جامد درونی و يک ھسته 

  . آموزان توضيح داده شود
  

 .تخم مرغ را بخوريد. 8

 
   :منابع

  

Molnar, L. 2002, Earth’s interior and plate tectonics theory, available online at: 
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