
 1 درس دوم

  تکتونيکیکشف مرزھای صفحات: درس دوم

 
 

 از تمامی ی بزرگبخش. گيردجاھايی ھستند که فعاليت در آنھا صورت میتکتونيکی   صفحاتمرزھای
  صفحاتمرزھای. دھد رخ میصفحات ساخته شدن کوھھا در مرزھای ھا، فورانھای آتشفشانی وزلزله

-در اين درس، دانش. کنند زندگی میھاآنيکی به نزدی روی زمين در که بيشتر انسانھاھستندمکانھايی 

 آنھا در اين درس .کنند تا از چگونگی روند علمی آگاھی پيدا کنندآموزان از اط*عات علمی استفاده می
 و مرزھای اين صفحات در کجا قرار دارند، در اين مرزھا چه تکتونيکی زمينآموزند که صفحات می

کند تا آموزان را ترغيب میاين درس دانش. کنندبندی می را طبقهان آنھاچگونه دانشمندافتد و اتفاقی می
  . بياموزند تا بتوانند در مورد روند علمیبندی کننداط*عات علمی را مشاھده، تعريف و طبقه

 
تواند در يک جلسه آزمايشگاھی سه ساعته نيز  طراحی شده، ولی میبرای سه ک*س يک ساعتهاين فعاليت 

  .دانجام شو
  

  . تھيه شده است )2005(اين درس با تغييراتی از مطالب درسی ساوير و ھمکاران 
  

   :مواد درسی
  

  ) برای ھر دانش آموزعدددو ( تکتونيکی مرز صفحاتکپی نقشه 
  يک کپی از نقشه زلزله شناسی 

  يک کپی از نقشه آتشفشانی
  يک کپی از نقشه توپوگرافی

  نقشه سن کف دريايک کپی از 
  )پيوست آخر درس (2ز شکل شماره يک کپی ا

 مدادھای رنگی
  

  :  تمامی نقشه ھای با= را ميتوان از سايت زير دريافت نمود:توجه
html.downloads/plateboundary/edu.rice.geophysics.www://http 

 

   :مقدمه

  

بندی آموزان توضيح دھيد که مھمترين کليد پيشرفت علمی توانايی مشاھده، شرح و طبقهبه دانش. 1
کند و  دکتر آنھا را معاينه می؛ًمث* رفتن به دکتر ھنگام بيماری(برای آنھا مثالی بزنيد . باشداط*عات می

 ).کندبندی می داده و طبقهشرحبيماری آنھا را 
 
بر اساس درس اول، آنھا بايد .  گرفت ياد خواھندرزھای صفحه مفرآيند مورد ربه آنھا بگوييد که د. 2

بايد کشف کنند که در به آنھا بگوييد که خود آنھا .  چه ھستندند به شما بگويند که مرزھای صفحهبتوان
شده را  و در نھايت اط*عات فراھم دھند، توضيح نمودهآنھا بايد مشاھده. گذرد چه میمرزھای صفحه

 . دنبندی نمايبقهط
  

 ياد بگيرند، درست سازد تا در مورد مرزھای صفحهآموزان بگوييد که اين کار آنھا را قادر میبه دانش. 3
  . آموزد در مورد بدن انسان میپزشکگونه که يک به ھمان
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دھيد که  آنھا توضيح برایآموزانتان از علوم زمين، ممکن است بخواھيد گاھی دانشآبا توجه به سطح . 4
.  شناسی زمينً، جغرافی و خصوصا باستانشناسی، آتشفشان شناسیهزلزل:  مفھومی دارندچه کلمات اين

 .ھا استفاده خواھند نمودآنھا در طول اين درس از اين واژه
  

   :رروش کا

  
 و يک تکه کاغذ با يک تخصص علمی  تکتونيکیصفحاتآموزان يک نقشه مرز به ھر يک از دانش. 1
اقيانوس صفحه (، نام يک صفحه )جغرافیشناسی يا آتشفشانشناسی،  قدمت پوسته زمينشناسی، هزلزل(

تخصص و آموز دارای ھدف اين است که ھر دانش. بدھيد) ....مريکا، صفحه ھند و آرام، صفحه شمال آ
  . دنصفحه مختلفی باشد و تمام تخصصھای علمی برای ھر صفحه در اين تمرين استفاده شده باش

  
زلزله : شوندجمع ھای مربوطه آموزان بپرسيد که در گروه تخصصی خود با نقشهسپس از دانش. 2

 نقشه سن کف دريا، باشناسان نقشه آتشفشان، قدمت پوسته زمين با شناسان شناسان با نقشه زلزله، آتشفشان
  .  نقشه توپوگرافیبادانان و جغرافی

 
 

ھا را بخوانند تا بفھمند که چه ول نقشهھای جدايشان آشنا شوند و کنارهھاز ھر گروه بخواھيد تا با نقشه. 3
آنھا بايد در يک گروه کار کنند تا به اين نقطه نظر برسند که در . و چگونه ارائه شده استدر آنھا چيزی 

- یکه متوجه نمزنيد، به آنھا گوش داده و نقاطی در ميان گروھھا چرخ ب. کنند دارند کار  مییچه مورد
آموزان خاطر به دانش. قه به طول انجامدي دق15-10اين کار بايد حدود .  را برای آنان روشن کنيد،شوند

  . ند تا توضيح دھند يا تفسير کنندکه آنھا بايد بيشتر مشاھده کننشان سازيد
  
ند عميق يا توضيحات آنھا بايد شامل کلماتی مان.  توضيح دھند،دنبينگروه بپرسيد تا آنچه را میز ھرا. 4

گروه تنھا با نقشه اط*عاتی ھر.  باشدقرينه يا غير متقارن، شيار يا فرورفتگیسطحی، فعال يا غيرفعال، 
  .آموزان بايد بيشتر صحبت کنند تا بنويسنددانش. کندمی  گروه خود کار 

  
بندی از مرزھای ھر گروه بايد با يک طبقه. بندی کنندآنھا بخواھيد تا اط*عات خود را طبقهحال از. 5

 را انجام بندی مرز صفحهنوع طبقهآنھا بايد تا پنج . ھای خود به نتيجه برسدصفحات جھان بر اساس داده
آنھا نبايد از . .....، مرز نوع دو و يکً* مرز نوع  مثبدھند،آنھا بر اساس نوع مرز شماره  و به دھند
رسيد تا توضيحی بدھند در مورد اينکه چگونه نوع از آنھا بپ. استفاده کنند تکتونيکی صفحاتھای واژه

  . اندمرز صفحات خود را تعيين نموده
  
) بر روی نقشه  مرز صفحه شخصی خود(از آنھا بپرسيد تا از مدادھای رنگی برای ع*مت گذاری . 6

آنھا بايد از مدادھای رنگی . تمام مرزھای صفحه در جھان که با توضيح آنھا مطابقت دارند،  استفاده کنند
ھای شود تا به نقشهز ھمه آنھا خواسته میا .مختلف برای ھر کدام از انواع مرزھای خود استفاده کنند

  .نگاه کنند) روز سوم(ع*مت زده شده در پايان تمرين 
   
  

ی از آنھا يد، از يکبرای اينکه آنھا را وارد موضوع کن. کننده باشدگيجکمی  در ابتدا اين ممکن است :توجه
ھای از آنھا بپرسيد که به شما بگويند که داده.  انتخاب کندای نشانه مرز صفحهدر گروه بخواھيد تا يک

شناس ممکن است برای مثال، زلزله. دھدآنھا در مرز صفحه يا نزديک به آن چه چيزی را نشان می
ھا و مرز صفحات  يا اينکه خط زلزلهدقرار دارنھای کم عمق در نزديک مرز صفحه زلزلهشود متوجه 
ای نوع سپس به آنھا بگوييد که آنھا ھمين حا= مرز صفحه. باشندارای يک الگوی زيگزاگ میدھر دو 

از آنھا بخواھيد که اين نوع مرز را بر روی نقشه خود با مداد رنگی مشخص . اند را توضيح دادهيک



 3 درس دوم

شود، را ای را که به توضيحشان مربوط می مرز صفحهھایبخشھمچنين از آنھا بخواھيد تا ديگر . کنند
- ًای که قب* ع*مت نزده مرز صفحهقسمتی ازآنھا بايد اين کار را با پيدا کردن يک . نيز مشخص نمايند

  . دو را تعريف نمايندای نوع ًکنند و تمامی روند کار را مجددا انجام داده تا مرز صفحه ر تکرا،اند
  
د از آنھا نب می رسسر مناآنھا کمک کرده و در مواردی که بنظھھا سر بزنيد و به به تمامی گرو. 7

اند را نگاه دارند تا کردهھا ومرز صفحات خود را که مشخصآموزان بخواھيد که نقشهاز دانش. سؤال کنيد
  . روز اول استکار و تمرين اين پايان . ًبعدا از آنھا در تمرين استفاده شود

  
شناس، ھر گروه بايد شامل زلزله. آموزان را در گروه صفحه خودشان جمع کنيدم، دانشدر روز دو. 8

که در ھستندی ياھاين گروھی متفاوت از آن. دان باشد و جغرافیشناسقدمت پوسته زمين شناس، آتشفشان
  .  شدتمرينروز اول با آنھا 

  
خصص فقط بر باشد، ولی ھر مت میهوه شامل متخصصينی از ھمه نوع نقشبه آنھا بگوييد که ھر گر. 9

ھايشان کار کنند تا با تمامی ھر گروه بايد بر روی نقشه.  تخصص خود تمرکز کرده استروی نقشه
ه شفاھی کوتاه در ئبر روی ھر نقشه، متخصص آن نقشه بايد يک ارا.  آشنا شونداط*عات نقشه خود

آموز يک متخصص است و ھر ھر دانش. م دھد برای ساير افراد گروه خود انجااط*عات نقشه خودمورد 
کننده در ابتدا بايد به ھر ارائه.  خود را ارائه کننداط*عات نقشهھايشان، بايد کدام ھنگام رسيدن به نقشه

اند، و به مھمترين خصوصيات  چه ھستند و چگونه ع*متگذاری شدهاط*عات نقشهسايرين بگويد که اين 
ای تمرين روز اول را معرفی کنند  صفحهیھاآنھا بايد انواع مرز. ره نمايندھای خود اشاموجود در نقشه

 دقيقه 15د بيش از ھای شفاھی نبايتمامی ارائه. شوندو اينکه آن صفحات در کدام مناطق در دنيا يافت می
  .به طول انجامد

  
  صفحهزھایمربرای طبقه بندی جديد  موزان پرسيده شود که يکآمرحله بعدی اين است که از دانش. 10

 ...اين کار بايد مرز نوع الف، مرز نوع ب، و ).  تمام دنيا مرزھای صفحھاتنه برای (خود تشکيل دھند
برای مثال، . ارائه شود اط*عات نقشه ھامھمتر از ھمه، اين کار بايد بر اساس ھر چھار نوع . ناميده شود

ای، بدون آتشفشان، بر روی ز صفحهھای کم عمق در مرمرز نوع الف ممکن است دارای زلزله
 آموز بايد اين نقشه جديدھر دانشدر روز سوم، .  باشد جوانکف دريا و بدنبال ،زيادتوپوگرافی 

 و مرزھای رنگی را بر روی نقشه در پايان  طياری کندوتوضيحات نوع مرز خود را در پشت نقشه
  . نمرين انجام دھد

  
گروه بايد در ابتدای روز سوم کننده از ھرزان بگوييد که يک ارائهآمودر پايان روز دوم، به دانش. 11

  . اين پايان روز دوم است. بت نمايدبرای کل ک*س صح
  

- بندی مرز صفحهطبقه از آنھا بخواھيد تا. دھندآموزان مطالب خود را ارائه میدر روز سوم، دانش. 12

  . س ارائه دھندصفحه خود برای ک*يک تور از ای خود را توضيح دھند و 
  

ھای ای و معرفی نمودن واژه مرزھای صفحهفرآيندبقيه زمان ک*س را صرف بحث در خصوص . 13
ھمگرا،  برای بحث در مورد مرزھای 2از نمودار .  کنيدندان زمين برای توضيح مرزھای صفحاتدانشم

ھای  اين مرزھا دارای پديدهتوضيح دھيد که چرا ھر کدام از. استفاده کنيد و از کنار ھم گذشتگیواگرا، 
  . ديده اندآنھا را آموزان  که دانشھستندای قابل مشاھدهمخصوص 

  
   .به شما تحوليل دھند ا خود رھای مرز صفحه نقشهآموزان بخواھيد کهاز دانش. 14
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  :منابع مفيد در اينترنت
  

  : راھنمای معلم در اين تمرين
html.tg/plateboundary/edu.rice.terra://http 
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