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 تاری

 
 مطالعه امواج لرزه ایهترین راه بدست آوردن اطالعات از درون زمین چیست؟ ب-1

لرزش تلفن همراه،لرزش آب به دلیل انداختن سنگ درون آن ،لررزش ییهره هرای ام را نام ببرید؟چند مورد از لرزش اجس-2

 ن توسر  دریرلبراثر عبور کامیون از کوچه وخیابان،لرزش ییهه ها بر اثر رعدو برق،ایجراد لررزش برر اثرر کنردن خیابراخانه 

 صنعتی و...

 زه ایجراد مریبه امواجی که در اثر یکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثرر زمرین لررامواج لرزه ای را تعریف کنید؟-3

 یوند.

انرریی مری کننرد و دارای امواج لررزه ای ررکرت ی مختلف عبور می کنند؟ ای چگونه از سنگ هاآیا می دانید امواج لرزه -4

 وبا توجه به نوع سنگ ها و جنس آن ها با سرعت های مختلف از سنگ های درون زمین عبور می کنند. ندهست

،از سرنگ هرای سرخت و ن امواج لررزه ای درون زمریرعت عبور امواج لرزه ای از سنگ های مختلف زمین چگونه اسرت؟س-5

 متراکم ،تندتر واز سنگ های نرم و کم تراکم ،کندتر عبور می کند.

با استفاده از سررعت امرواج لررزه ای در بخری هرای رند؟بی می ویژگی های الیه های درونی زمین پ دانهمندان چگونه به-6

 مختلف درون زمین

برخی از قسمت ها رالت یکننده و در بعضی جاها رالرت خمیرری در کیل دهنده ی زمین به چه راالتی هستند؟مواد ته-7

 دارند.

 هستهوپوسته،گویته سه الیه زمین را نام ببرید؟-8

 

 براساس ترکیب ییمیایی وجنس مواد تهکیل دهنده ی الیه هاقسیم بندی سه الیه ای زمین بر چه اساسی بوده است ؟ ت-9

-2نگ کرره سر-1ند بخی تقسیم مری یروند؟چگاز(به -ایعم-دهنده )جامدر اساس رالت مواد تهکیل بالیه های زمین -10

 سته داخلیه-5هسته خارجی-4ینگویته زیر-3خمیرکره

یامل پوسته وقسمت جامد باالیی گویرته است.خرخامت ایرن بخری رردود  این بخیسنگ کره چه ویژگی هایی دارد؟-11

 کیلومتر است و روی قسمت خمیرکره ررکت می کند. 100

 350ی یرود وتراعم  مراین بخی رالت خمیرری دارد و از زیرر سرنگ کرره یرروع های خمیرکره را بیان کنید؟ ویژگی-12

 کیلومتری ادامه دارد منها بیهتر آتی فهان ها و زمین لرزه ها مربوط به این قسمت است.

tg://join?invite=AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw


 نامنیکهوشمند غیردولتی دبستان 
 
 

 

 

  علوم)درس چهارم(:نامهدرس  نام و نام خانوادگی:

  1395/--/--تاریخ:   خانم اسدیآموزگار:    ششمی: پایه

 تاری

 
 خارجی ادامه دارد. الت جامد دارد ،از زیر خمیرکره تا ابتدای هستهاین بخی که رخصوصیات گویته زیرین چیست؟-13

 از گویته زیرین تا هسته داخلی ادامه دارد.این بخی رالت مایع دارد وهسته خارجی چگونه است؟-14

 لت جامد دارد ومرکز زمین را تهکیل می دهد.این بخی راهسته داخلی به چه صورت است؟-15

عت سر  اختالف از   استفاده با الت جامد دارد؟انهمندان چگونه پی بردند که هسته خارجی رالت مایع وهسته داخلی رد-16

 امواج لرزه ای درهسته زمین

 در خهکی هانگ کره در قسمت خهکی خخیم تر است یا در قسمت دریاها؟س-17

 

 رکت قطعات سنگ کره بر روی خمیرکره باعث پیدایی کدام پدیده ها می یود؟ر-18

  پیدایی جزیره-6پیدایی دره وگودال-5کوهیدایی پ-4پوسته جدید-3تی فهانآ-2زلزله-1


