
از آنجایی که زندگی ما وابسته و مرتبط با رفتارهای زمین است مانند منابع و مخازن درون زمین و زمین لرزه ها ، 

بنابراین الزم است ساختمان درون زمین را مطالعه کنیم . بررسی ساختمان درون زمین به کمک امواج لرزه ای انجام 

 می پذیرد .

دانشمندان با مطالعات ویژگی های شیمیایی و فیزیکی و مواد سازنده الیه های زمین آن ها را به دو روش دسته بندی 

 می کنند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد 

 با ویژگی شیمیایی پوسته و گوشته و هسته و اساس الیه بندی ، جنس مواد است 

گوشته زیرین و هسته خارجی و هسته داخلی که خواص فیزیکی هر الیه  با ویژگی فیزیکی سنگ کره ، خمسر کرده ،

 را می توان مطالعه کرد 

 

 اهداف :

 امواج لرزه ای و نقش آن ها را در مطالعه الیه های زمین توضیح دهد -

 الیه های مختلف زمین را شناسایی طراحی  و مدل سازی کند  -

 بعضی از خصوصیات هر الیه و کیفیت عبور امواج آن ها را توضیح دهد -

الیه ها را با هم مقایسه کرده و تا حدودی تحرکات بعضی از آن ها و تغییرات ناشی از حرکاتشان را در سطح  -

 زیر زمین مطالعه کنند 

 اهداف رفتاری :

 عالقمندی به مطالعه درون زمین  -

 با چند آزمایش تولید امواج لرزه ای نموده )تلفن ، اتومبیل روشن و ... ( -

 با انجام آزمایش تفاوت سرعت عبور امواج در مواد را بررسی کند  -

 پخش فیلم فندق ، پاور پوینت و بررسی تصویر عنوانی باشد  روع تدریس می توانندش

 ایجاد انگیزه می تواند هم خوانی شعر کره زمین باشد 

 تصویر عنوانی :

 از دانش آموزان بخواهید دقت کنند 

 چه چیزی می بینید 



 چرا با رنگ های مختلف نشان داده شده است 

 تقسیم شده اند در برش ایجاد شده روی زمین الیه ها به چند بخش 

 در کجاها الیه ها ضخیم تر و کجاها نازک تر است 

 تدریس :

سال های قبل با زمین به عنوان سیاره ی منظومه شمسی و این که چه جایگاهی در فضا دارد آشنا شده ایم  حاال که در

 ، آیا می دانید درون این کره چه می گذرد ؟ 

با یک بازی سرعت انتشار امواج لرزه ای را بررسی می کنیم دانش آموزانی که در یک صف به هم چسبیده قرار دارند و 

ه در یک صف با فاصله قرار دارند اولی به شانه دومی و دومی به شانه ی سومی و... بزند کار گروهی دانش آموزانی ک

که به هم چسبیده هستند زودتر تمام می شود پس سرعت امواج لرزه ای در جایی که سنگ ها متراکم تر باشند بیشتر 

 است به بررسی الیه های زمین و زلزله می پردازیم . 

 انیم فیلم از مانور زلزله و اقداماتی که قبل و بعد آن الزم است انجام دهیم را مورد بررسی قرار دهیم در ادامه می تو

 

 ارزشیابی :

 شرکت فعال در بحث کالسی 

 توضیح امواج لرزه ای و اندازه گیری سرعت آن 

 توضیح انواع دسته بندی الیه های زمین 

  



 کاوشگری -سفر به اعماق زمین

 عنوان: سفر به اعماق زمین

 ابتدایی ششم: پایه و مقطع                                       کتاب: علوم تجربی

 آزمایشگاه: تدریس محل                                         دقیقه ۴۵زمان: 

 نفر ۲۰: فراگیران تعداد                                روش تدریس: کاوشگری

 :اهداف کلی

 سفر به اعماق زمین

 :اهداف جزیی 

 الیه های درونی زمین را نام ببرد -۱

 تفاوت الیه های مختلف زمین را توضیح دهد -۲

 :اهداف رفتاری 

 (فراگیر بتواند لرزش اجسام در محیط اطراف را نام ببرد) مهارتی -۱

 (تلف الیه های زمین را بگوید)دانشیفراگیر بتواند ویژگی های مخ -۲

 (فراگیر بتواند مواد تشکیل دهنده زمین در قسمت پوسته و گوشته را بگوید) دانشی -۳

فراگیر بتواند چوب خشک و مرطوب را با هم مقایسه کند و آن را به چگونگی لرزش در سنگ های مختلف ربط  -۴

 (دهد.)مهارتی

 (ینسبت به درس عالقه نشان دهد)نگرش -۵

 (فراگیر باید بداند زمین متعلق به همگان است و وظیفه او حفظ و آبادانی آن است.)نگرشی-۶

 :فضا کالس 

 .در آزمایشگاه مدرسه دانش آموزان را به چهار گروه پنج نفره تقسیم می کنیم



  :وسایل مورد نیاز 

تقسیم شده باشد، تصاویر بزرگ شده فیلم آموزشی، کره جغرافیایی و ماکت کره زمین که به الیه های مختلف 

 .کتاب، چوب خشک و مرطوب

  

 :رفتار ورودی

معلم به همراه یک کره جغرافیایی و همچنین با ماکتی از کره زمین که با رنگ های مختلف الیه های درونی زمین 

 را نشان می دهد وارد کالس می شود و به دانش آموزان سالم می کند

 معلم: سالم بچه های خوبم

 دانش آموز: سالم

 معلم: حالتون خوبه

 دانش آموز: بله

 خب دخترای گلم حضور و غیاب می کنم ببینم همتون حاضرید -معلم: خدارو شکر

 (حاضر) جون مریم       (حاضر)جون نیلوفر       (حاضر) جون فاطمه     زهراجان) حاضر(

 خداروشکر که همتون حاضر هستید

  

 :ارزشیابی ورودی

 .قسمت سواالتی از درس قبلی) کارخانه کاغذ سازی( توسط معلم پرسیده می شوددر این 

 اسید های چه ویژگی هایی دارن؟ -۱

 چهر ویژگی مشترک فلز ها را نام ببرید؟ -۲

  

 :ارزشیابی تشخیصی



 .پرسیم فراگیران در سال گذشته درعلوم پنجم درباره زلزله مطالبی آموختند. در این باره سواالتی از بچه ها می

  

 :ایجاد انگیزه

معلم فیلم سفر به اعماق زمین را تهیه می کند و قسمت هایی از آن را برای دانش آموزان می گذارد و از دانش 

 آموزان درباره سفر به اعماق زمین سوال هایی را می پرسد

  :ارائه درس 

در مرحله اول و دوم معلم دانش آموزان را تشویق می کنند که در گروه خود به گردآوری اطالعات در این مورد 

 بپردازند و آن را به نظر معلم برسانند

در مرحله سوم: دانش آموزان پاسخ های خود را که در مرحله قبلی داده اند آزمایش و بررسی می کنند و معلم ماکت 

 .راگیران می دهد تا به تفاوت الیه های مختلف کره بپردازندساخته شده را به ف

مرحله چهارم: معلم از دانش آموزان می خواهد آنچه که به دست آورده اند و نتایج تحقیقات خود را جمع بندی کند 

 و به حضور سایر دانش آموزان ارائه دهد

هسته تقسیم می شود که پوسته حالت  جمع بندی: الیه های درنی زمین به چند قسمت تقسیم پوسته،گوشته و

 … جامد، گوشته حالت مایع و هسته خمیری است و

 :ارزشیابی تکوینی

 (بچه ها کی می تونه به من بگه چی یاد گرفتین؟ )مروری بر درس

 :ارزشیابی پایانی 

دیده های  به هر گروه چوب های خشک و مرطوب می دهیم و از آنها می خواهیم که چوب ها را بشکنند و نتایج

 .خود را بر روی تخته سیاه بنویسد

  

 :یف پایانیلتک

 .مدلی از کره زمین را بسازند که الیه های مختلف را نشان دهند به گونه ای که ضخامت و نرم بودن را نشان دهند

 

 

 


