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 آموزش خصوصيات و-0

 ترکيب ،پوسته

آموزش خصوصيات و -99

 ترکيب گوشته

 

)پرسش  به طراحي کارول هملبرگ که بر مبناي و روش )تفكر استقراي( با استفاده از )الگوي تفكر انتقادي(

 است تدريس صورت مي گيرد. وپاسخ(
 روش تدريس
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آماده  پاورپوينت عالوه بر تخته سياه و گچ، در صورت امكان ويديو پروژکتور وکامپيوتر جهت استفاده از برنامه

 (.شده،)در صورت نبود دستگاه ويديو پروژکتور : پوستر هاي از قبل تهيه شده استفاده مي شود

رسانه هاي 

 آموزشي

 زمان

فعاليت 

دانش 

 آموزان

 هدف فعاليت معلم

3 ------- 
 

 سالم واحوال پرسي ،دقت در وضع جسمي و روحي ،حضور و غياب
 ايجاد ارتباط

5   
تحويل 

 تكاليف

 
 

بررسي جزئي در کالس ،بررسي  )جمع آوري تكاليف جلسه قبل( تكاليفبررسي 

 تكميلي در منزل با تعيين نمره

 
 
 

بررسي 

پيشرفت 

 تحصيلي

92  

 
 

کليه دانش 

آموزان 

بصورت 

کتبي به 

سئوالت 

پاسخ  مي 

 دهند

ضمن پرسش سواالت زير از در س قبل با توجه به اتباط سواالت با درس جديد آمادگي 

نسبت به يادگيري اين مبحث مي سنجم )جوابها مورد بررسي سريع قرار مي کالس را 

 گيرد و پس از بررسي دقيق تر و ثبت نمرات هفته آينده تحويل داده مي شود(

 )دانش(؟ شعاع کره زمين رابه روش اراتوستن محاسبه کنيد–9

 طول روز در شهرهاي مختلف ايران را باذکر دليل مقايسه کند) درك وفهم( -5

 اهله ي قمر را بارسم شكل توضيح دهد ؟) درك وفهم(-3

 

ارزشيابي 

 ورودي
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انتظار مي 

رود که 

دانش 

آموزان در 

بحث شرکت 

کرده وپاسخ 

هاي متفاوت 

 ارائه دهند.

بر مبناي الگوي تفكر انتقادي که  دانش آموزان را دچار عدم تعادل کرده ودر نتيجه 

موضوع تعويض ويا اصالح مي شود وبا طرح سواالت زير فرايند فكري او را نسبت به 

ونمايش اشكال و ذکر مثال آنها  به بحث و چالش مي  کشانم سپس با هدايت پاسخها 

 و داليل منطقي به سمت موضوع درس هدايت مي کنم:

 چرا يافتن شهاب سنگها در گسترش دانش بشر در مورد زمين مؤثر هستند.؟ -9

ر مورد قوانين حرکت امواج در درس فيزيك خوانديد بخاطر چه مطالبي از آنچه د-5

 داريد ؟

 در مورد کلمه کمبرليت و افيوليت چه اطالعاتي داريد ؟-3

 دروني تقسيم کرده اند ؟  کره زمين را به چه بخشهاي-4

آماده سازي و 

 ايجاد انگيزه
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انتظار مي 

رود که  

 دانش آموز

ضمن پاسخ 

دادن وارائه 

نظريات خود 

  بحث در

 شرکت کند

آموزگار  به و

اجازه دهد تا 

 دايره

اطالعات و 

 درك او از

قوانين حاکم 

بر هواکره را 

 افزايش دهد

و ذهنيت 

هاي غلط 

قبلي را 

 اصالح کند.

خالق ونظام بخش جهان هستي درس را آغاز مي کنم و سپس ضمن  ،نام خداي قادر با

ت گوش داده و به اصالح پاسخ هاي و نظريه هاي طرح سواالت زير پاسخ آنها را به دق

 غلط مي پردازم

 ؟شعاع کره زمين چقدر است -9

نگاه کنيد و اليه هاي دروني زمين را بر اساس ترکيب شيميايي نام  5-5به شكل -5

 ببريد ؟

 بنظر شما براي شناخت پوست زمين چه مي توان کرد ؟-3

نمونه هايي از عمق پوسته و گوشته   باتوجه به اينكه در فعاليت هاي آتشفشاني -4

 به سطح مي رسد چه استفادهاي از آن ها مي توانيم بكنيم ؟

هايي از گوشته فوقاني  قارهاي دارند چطور با توجه به اينكه کمبرليت ها غالباً  ميانبار-2

 کليد حل معماي ترکيب اين بخش هستند.

فرو رفتن در زير پوسته قاره  افيوليت ها محل گسترش پوسته اقيانوسي و پس از آن-6

از نمئنه برداري در  )خصوصيات ونحوه تشكيل افيوليت شرح داده مي شود( اي هستند

 محل افيوليت ها چه مطالبي لبه دست مي آيد؟

 6/4نظريه تشكيل زمين و ساير اجزائ منظومه شمسي از يك بيگ بنگ در -7

هم مورد استفاده تحليل ميليارد سال پيش بيان مي شود و سپس از آنها مي خوا

 طيف هاي نور خورشيد و تجزيه شخانه ها را حدس بزنند.

امواج داخلي يا "با توجه به اينكه به حرکتشان در داخل يا سطح زمين به دو دسته -8

امواج سطحي تقسيم ميشوند. امواج داخلي يا پيكري دسته اي از امواح لرزه "پيكري و 

کرده و در تمامي جهات منتشر ميشوند و با اي هستند که در درون زمين حرکت 

سرعتي بيش از موجهاي سطحي حرکت مينمايند. امواج داخلي نيز به دو گروه امواج 

  طولي يا اوليه و امواج عرضي يا ثانويه قابل تقسيم هستند.

ارائه درس 

جديد و 

ارزشيابي 

 تكويني
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هايي که توان تحمل فشار را  مواج تراکمي از همه محيطا يا اوليه : Pامواج تراكمي 

گذاري اين امواج به  کنند. دليل نام جمله گازها، جامدات و مايعات عبور ميدارند از 

 .باشد ليه سرعت باالي اين امواج مينام امواج او

توانند در برابر تغيير  محيطهايي که ميين امواج تنها در ا : يا عرضي Sامواج برشي 

گردند. اين امواج در  منتشر مي -مانند محيطهاي جامد  -شكل جانبي مقاومت کنند 

ر سيرا تفسير کنيد ) در پي اين تف 5-4توانند منتقل شوند. شكل  مايعات و گازها نمي

 ماهيت فيزيكي و محل انفصال ها را توضيح مي دهم (

 

انون ايزوستازي داده و سپس علي تغييرات ضخامت پوسته در توضي ساده اي از ق-0

 .ذکر شده با کمك آنها بيان مي کنم 98نقاط مختلف را که درصفحه 

 

پيروکسن در نمودار بوون  آوري ترکيب پريدوتيت ومحل تشكيل اوليوين وبا ياد-99

سرعت موج در اين سنگ را تحليل کرده و آنها را به ترکيب گوشته  )سال سوم(

 .رهنمون مي شوم

 

بي نظمي سرعت دو نوع موج در محدوده هاي مختلف گوشته ياد آور مي شوم )با -99

 .و بخشهاي مختلف گوشته را نام گذاري مي کنم رسم بر تخته سياه(

 

علت با کمك آنها پديده ذوب بخشي در گوشته فوقاني و  5-2با توجه به نمودار -95

 .تشكيل ماگماي بازالتي را توضيح مي دهم

 

در تغيير ساختمان کاني ها شرح داده و  نقش افزايش فشار 5-6باکمك شكل -93

 .کمك آنها تفسير مي کنمه کيلومتري را ب 679تغييرات سرعت در زير عمق 

http://www.vojoudi.com/earthquake/education/lesson_10_per.htm#_ftn6
http://www.vojoudi.com/earthquake/education/lesson_10_per.htm#_ftn6
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دانش 

آموزان در 

بندي جمع

مطالب کمك 

 مي کنند

 

 رئوس مطالب از قبل تهيه شده در پاور پوينت را نشان داده جمع بندي مي کنم:

 5-5بخشهاي درون زمين با توجه به نمودار  -9

 دو نوع روش نمونه برداري ومثال هايي از هر کدام-5

 دو نوع موج و تفاوت هاي آنها-3

 پوستهخالصه خصوصيات -4

 خالصه خصوصيات گوشته  -2

 

جمع بندي و 

 نتيجه گيري

 
 
 
 
99 

 دقيقه

 
 دانش اموزان

 صورته ب

 انتخابي  به

 سواالت

پاسخ مي 

 .دهند

تهيه و ن سواالت زير را که ازقبل تكثير براي تعيين نقاط ضعف و قدرت دانش آموزا

ن داده شده به دو زماکرده ام در اختيارشان قرار مي دهم و از آنها مي خواهم در مدت 

 جواب ها را بررسي کرده و پاسخ صحيح را نمايش مي دهم : ،سؤال پاسخ دهند

 )دانش ( .بگوييد هاي نمونه برداري مستقيم را انواع روش-9

 )تجزيه( امواج در گذر از يك محيط به محيط ديگر توضيح دهيد؟ عملكرد-5

 )درك وفهم( ؟چگالي در گوشته را تحليل مي کنددامنه تغييرات -3

اختالف چگالي آنها توضيح مي  تاثير اختالف ترکيب پوسته قاره اي و اقيانوسي را در-4

 )درك وفهم( ؟دهد

 مرز ابتدايي و نهايي گوشته را بگوييد.)دانش( -2

 علت نوع ترکيب بيان شده براي گوشته را شرح مي دهد)درك و فهم (-98 -3

توضيح دهيد  5-2کيلومتري را باکمك شكل 499-679علت تغيير سرعت در عمق--7

 )درك و فهم (

کيلومتري به بعد را توضيح  679علت افزايش سرعت موج هاي لرزه اي از عمق --8

 دهيد.)درك و فهم (

ارزشيابي 

 پاياني

 
3 

 دقيقه

آموزان  دانش

سوال را 

يادداشت مي 

 .کنند

به سؤاالتي که در از دانش آموزان مي خواهم در جلسه آينده ضمن مطالعه درس 

عدي از ساختمان اختيارشان قرار داده ام پاسخ دهند ضمن اينكه مدل تصويري يا سه ب

 .درون زمين بسازند

 تعين تكليف
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 www.asemankafinet.irپژوهشی آسمان مراجعه کنید .
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دانش 

 آموزان نقاط

مبهم باقي 

مانده در 

ذهن خود را 

مطرح مي 

 کنند.

استفاده کرد معرفي در پايان منابعي را که بتوان در رابطه با موضوع درس بتوان از آنها 

مي کنم و به سواالت آنها پاسخ مي دهم وبا شكر خداوند مهربان از اينكه فرصت تالش 

 در عرصه يادگيري را به ما عطا کرده کالس را تعطيل مي کنم.

9- www.daneshnameh.roshd.ir 

 www.ngdir.com سايت علوم زمين-5

  www.gsi.ir سايت سازمان زمين شناسي ايران -3

 روش فارسي کردن هر دو سايت را ياد مي دهم()

معرفي منابع 

و فرصت طرح 

سوال براي 

 دانش آموز

 

 

  

  

  

  

    

http://www.ngdir.com/
http://www.gsi.ir/
http://www.gsi.ir/
http://www.gsi.ir/
http://www.gsi.ir/
http://www.gsi.ir/

