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 سفر به اعماق زمین 4درس

 29ی سوال متن صفحه

  ؟آٍسًذ ی اػواق صهیي اطالػات تِ دست هی تاسًُظش ضوا داًطوٌذاى چگًَِ دستِ 

ای، هَاد هزاب خاسج ضذُ اص دّاًِ آتص فطاى ّا ٍ تشکیة ّای هَجَد دس چطوِ  لشصُی اهَاج  آًْا تِ ٍسیلِ هطالؼِ

 آٍسًذ. ّای آب گشم اطالػاتی اص دسٍى صهیي تِ دست هی

 29ی صفحه وگو کنید گفت

)ٍیثشُ( سٍی هیض قشاس دّذ ٍ اص تلفي دیگشی تا آى  اص هؼلن خَد تخَاّیذ کِ تلفي ّوشاُ خَد سا دس حالت لشصضی

 ٍگَ کٌیذ. دس ایي تاسُ گفت ؟افتذ فاقی هیاص ضواسُ گیشی چِ اتیشد. پس تواس تگ

 ضَد. کٌذ ٍ تاػث لشصش هیض هی تلفي ّوشاُ ضشٍع تِ لشصیذى ٍ حشکت هی

 .ضٌاسیذ؟ ًام تثشیذ آیا ضوا هَاسد دیگشی اص لشصش اجسام سا هی

 جاسٍتشقی، لشصش فٌش دستگاُلشصش   گَضت، گیشی، لشصش دستگاُ چشخ لشصش دستگاُ آتویَُ

 03ی صفحه سوال متن

داًیذ  تَاًٌذ اص سٌگ ّای هختلف دسٍى صهیي ػثَس کٌٌذ ٍ سفش ٍاقؼی خَد سا اًجام دٌّذ. آیا هی ای هی اهَاج لشصُ

 چگًَِ؟

ای دس اثش تشخَسد تا  ای دسًٍی هاًٌذ اهَاج ًَسی هوکي است ضوي اًتطاس، هٌؼکس ّن ضًَذ اهَاج لشصُ اهَاج لشصُ

   تَاًٌذ هٌؼکس ضًَذ.   سطَح تسیاسی دس دسٍى صهیي هثل سطح تیي ّستِ ٍ گَضتِ یا گَضتِ ٍ پَستِ هی

 03ی صفحه آزمایش کنید

السی ضوا دس طشف دیگش هیض تا دست خَد لشصش ّای ایجاد ضذُ سا حس ک اص سش هیض آٌّی تِ آى ضشتِ تضًیذ ٍ ّن

 کٌذ. ّویي آصهایص سا تشای هیض ّای چَتی ٍ پالستیکی ًیض تکشاس کٌیذ ٍ ًتیجِ حاصل سا تاّن هقایسِ کٌیذ.  

ای کِ  هادُدس کٌذ، لزا هَج حاصل اص ایجاد لشصش،  تشاکن آّي، پالستیک ٍ چَب تا ّن فشق هی تا تَجِ تِ ایي کِ

ضَد. تشتیة تشاکن ٍ اًتقال هَج حاصل اص لشصش دس ایي سِ هیض تِ  هتشاکن تش است یؼٌی آّي، سشیغ تش هٌتقل هی

 صَست صیش است.

 < میز پالستیکی < میز چوبی هیض آٌّی

 03ی صفحه آزمایش کنید

 چٌذ قطؼِ چَب خطک ٍ هشطَب سا تِ کالس تیاٍسیذ. -1

 ذ.طکٌیک قطؼِ چَب خطک سا تا دٍ دست خَد تّشکذام اص اػضای گشٍُ  -2

 ّویي کاس سا تا چَب هشطَب اًجام دّیذ. -3

 ػکس الؼول چَب خطک ٍ هشطَب سا تا ّن هقایسِ کٌیذ. -4
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ضکٌذ ٍلی چَب هشطَب پس اص ٍاسد ضذى ًیشٍ خن ضذُ ٍ دس  چَب خطک تش اثش ٍاسد آهذى ًیشٍ تِ ساحتی هی

دّذ ٍ ًیشٍی تسیاس صیادی الصم است تا چَب هشطَب دچاس  هت صیادی ًطاى هیتشاتش ًیشٍی ٍاسد ضذُ اص خَد هقاٍ

 ضکستگی ضَد.

 03ی صفحه وگو کنید گفت

 ٍگَ کٌیذ. دس اجسام هتشاکن ٍ کن تشاکن گفتای  دس تاسُ سشػت اهَاج لشصُ

 يهتَاصى است تِ ّویی جسن هٌظن ٍ  ی کوی اص ّن داسًذ ٍ رسات تطکیل دٌّذُ دس اجسام هتشاکن، هلکَل ّا فاصلِ

خاطش دس جسن هتشاکن سشػت ػثَس اهَاج سشیغ تش است. ٍلی دس اجسام کن تشاکن، هلکَل ّا ٍ رسات تطکیل 

ای کٌذ تش اًجام  ی هادُ اص ّن فاصلِ داضتِ ٍ رسات، ًا ّواٌّگ ٍ ًاهتَاصى ّستٌذ، تٌاتشایي اًتقال اهَاج لشصُ دٌّذُ

  گیشد.  هی

 04ی صفحه آزمایش کنید
 سا اص آب پش کٌیذ یک ظشف تضسگ -1

 ی کاغز تْیِ کٌیذ ٍ آى سا سٍی آب قشاس دّیذ. دٍ قطؼِ یًََلیت تِ اًذاصُ ٍسقِ -2

 تَاًٌذ داضتِ تاضٌذ سا ًطاى دّیذ. حشکت ّای هختلفی کِ قطؼات یًََلیت ًسثت تِ ّن هی -3

 خویشکشُ هقایسِ کٌیذ.قطؼات سٌگ کشُ تش سٍی حشکت قطؼات یًََلیت سا تش سٍی آب تا حشکت  -4

 ضَد: حالت دیذُ هی 3ّای سٌگ کشُ تِ  تِ طَس کلی، حشکت قطؼات یًََلیت هاًٌذ حشکت ٍسقِ

 ضًَذ   ب( قطؼات تِ ّن تشخَسد کشدُ ٍ ًضدیک ضًَذ.   ج( قطؼات کٌاس ّن تلغضًذ.  قطؼات اص ّن دٍس  الف(

 04ی صفحه پژوهش کنید
 ضَد؟ تاػث پیذایص کذام پذیذُ هی حشکت قطؼات سٌگ کشُ تش سٍی خویش کشُ

 ایجاد پَستِ جذیذ ٍ افضٍدُ ضذى تش ٍسؼت اقیاًَس ّا -1

 ایجاد گَدال ّای اقیاًَسی -2

 ایجاد کَُ ّای آتص فطاًی -3

 ایجاد صلضلِ -4

 ایجاد جضایش قَسی -5

 ایجاد کَُ)کَُ صایی( -6

 افضٍدى تش استفاع کَُ ّا  -7

 

 




