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سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر دهانه ی گودال دارد؟ 

  

در این درس دانش آموزان مهارت های فرایندی علوم را یاد می گیرند. بنابراین  در این درس به دنبال پاسخ دادن 
به پرسش های دانشی نباشید. همچنین طرح پرسش های دانشی از این درس در ارزشیابی ها مجاز نیست.

  هنگام برخورد شهاب سنگ با زمین چه اتّفاقی می افتد؟ و چرا قطر و عمق گودال های ایجاد 
 

شده یکسان نیست؟« 

 عوامل گوناگونی روی عمق و قطر گودال های ایجاد شده اثر دارند. هم کلسی های پوریا پس از گفت وگو، در این باره پیشنهادهای خود را 

 
 
 
 

به نظر ما، هرچه اندازه ی شهاب سنگ 
بزرگ تر باشد، گودال ایجاد شده 

عمیق تر خواهد بود.

هرچه سرعت شهاب سنگ بیشتر 
باشد، قطر گودال ایجاد شده 

بزرگ تر خواهد بود.

اگر شهاب سنگ در اقیانوس سقوط 
کند گودالی ایجاد نمی شود.

ضٜبة سٖو چیست؟

ضٜبة سٖو يل سٖو آسْبٕي است مٚ ثٚ صّیٔ افتبدٙ 
است. دس ٗاقع ْٛٚ اجشاُ دس حبً حشمت دس فضب مٚ ثٚ 

صّیٔ ّي افتٖذ، ضٜبة سٖو ٕبّیذٙ ّي ضٕ٘ذ. دست مِ 

چون  وزن و  اندازه ي   شهاب سنگ ها متفاوت است.گودالي  عميق در زمين به وجود مي آيد.

هر چه شهاب سنگ با سرعت بیشتری به زمین برخورد کند، قطر دهانهی گودال ایجاد شده بزرگتر خواهد بود.«

وؤاالر ؼـن اَٚ

 

 

ػّْٛ سدفثی
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اين پرسش ها جهت استفاده در طرح درس يا دريافت نکات مهم درس مي باشد



 

 

ؼـوشیً ثبثز ٌٛؼ ٘ظفیٝ ٘بٔیؽٜ ٔی ٌٛؼ: ففٔیٝ ای وٝ ثب ا٘دبْ آقٔبیً . ٘ظفیٝ زیىز ؟ ج 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ٔػشّفاوشفبؼٜ اق ا٘ؽاْ ٞبی ضىی  . ٍٔبٞؽٜ زیىز

ـا ثب ٚوبیُ وبؼٜ ا٘دبْ ؼاؼٚ لبثُ سىفاـ ثبٌؽ .آقٔبیٍی وٝ ثشٛاٖ آٖ  . زٝ آقٔبیٍی غٛة اوز ؟ ج :

. ٍٔبٞؽٜ زٝ ففلی ثب ؼیؽٖ ؼاـؼ ؟

 

ـاٜ زٍٓ ٘یىز ٚ ثب ؼلز ٕٞفاٜ اوز .ٍٔبٞؽٜ فمٗ اق 

یه ٔىئّٝ یب آقٔبیًی ثفای دبوع ٞبی اضشٕبِ. ففٔیٝ وبقی زیىز ؟ ج : 

. سػٕیٗ قؼٖ یؼٙی زٝ ؟ ج :

 

ٚالؼیز سػٕیٗ ٔی ٌٛیٙؽ .ثٝ ضؽن ٘كؼیه ثٝ 
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 ضٜبة سٖو چیست؟

 

ضٜبة سٖو يل سٖو آسْبٕي است مٚ ثٚ صّیٔ افتبدٙ 

است. دس ٗاقع ْٛٚ اجشاُ دس حبً حشمت دس فضب مٚ ثٚ 

صّیٔ ّي افتٖذ، ضٜبة سٖو ٕبّیذٙ ّي ضٕ٘ذ. دست مِ 

ضٜبة سٖو ثب صّیٔ ثشخ٘سد ّي مٖٖذ. ثیطتش  011ٛش سبً 

ائ ضٜبة سٖو ٛب ثسیبس سيضٕذ. إٜٓب ثٚ قذسي م٘چنٖذ 

مٚ ّقبّٗت ٛ٘ا ّي ت٘إذ سشعتطبٓ سا إٓقذس آٛستٚ مٖذ 

مٚ ثشاثش اصطنبك ثب ج٘ ٕس٘صٕذ ٗ ثٚ آساّي ثٚ صّیٔ 

 ثیفتٖذ.

-سٚ ٕ٘ع ضٜبة سٖو ٗج٘د داسد. سٖيي، آٖٛي ٗ سٖيي

آٖٛي. ضٜبة سٖو ٛبي سٖيي اص ّ٘اد ّعذٕي سیَین٘ٓ ٗ 



 

 

امسیژٓ غٖي ٛستٖذ. 

ّقبديش مْتشي اص 

آٛٔ، ّٖیضيُ٘ ٗ 

دييش ِٛ دس عٖبصش 

إٜٓب ٗج٘د داسد. ثخطي اص ضٜبة سٖو ٛبي سٖيي، تنٚ 

سیبسٙ ٛب سا تطنیٌ دادٙ إذ سا  ٛبيي اص ْٛبٓ ّ٘ادي مٚ

دس خ٘د داسٕذ. ىشٗٙ دييشي اص ضٜبة سٖو ٛبي سٖيي 

صّبٕي ثخطي اص ثذٕٚ ٗاٍذضبٓ ث٘دٙ إذ. ثٚ عٖ٘آ ّثبً 

سیبسك ث٘دٙ إذ. ثخطي اص يل  

ش اص آٛٔ ٗ ٕینٌ تطنیٌ ضذٙ ضٜبة سٖو ٛبي آٖٛي ثیطت

 إذ.

آٖٛي ثٚ ّقذاس تقشيجبً ّسبٗي -سٖيي  ضٜبة سٖو ٛبي

ٕینٌ داسٕذ.-سٖو ثش پبيٚ سیَین٘ٓ ٗ فَض آٛٔ  



 

 

تشمیت ّ٘اد ضٜبة سٖو ٛب، مَیذٛبيي سا دسثبسٙ ّٖطأ 

إٜٓب ثٚ دست ّي دٛذ. ّٖطأ إٜٓب ّْنٔ است سیبسك ٛب 

ضجیٚ ثٚ  ثبضٖذ. ثعضي اص ّ٘اد ضٜبة سٖو ٛب

ّبٙ يب ثشخي حذس ّي صٕٖذ مٚ ضجیٚ ثٚ  صّیٔ ٗ تشمیجبت

ّشيخ است ٗ تشمیت ثعضي ٛب ِٛ مبّالً ثب تشمیجبت ايٖٜب 

ّتفبٗتٖذ. ثعضي ٛب ِٛ تشمیجي ّثٌ ستبسٙ ٛبي دٕجبٍٚ داس 

 داسٕذ.

إذاصٙ ضٜبة سٖو ٛب ثسیبس ّتفبٗت است. ثیطتش إٜٓب ٕسجتبً 

تب مٖ٘ٓ پیذا ضذٙ  م٘چنٖذ. ثضسه تشئ ضٜبة سٖيي مٚ

تٔ است. ائ ضٜبة سٖو آٖٛي دس  01ٗصٕص حذٗد 

ّضسعٚ اي دسمط٘س آفشيقبيي ٕبّیجیب ثٚ صّیٔ افتبدٙ است. 

ثب ائ مٚ صّبٓ صيبدي اص افتبدٓ آٓ ّي ىزسد ٖٛ٘ص چبٍٚ 

اي مٚ تطنیٌ دادٙ سش جبي خ٘دش ثبقي است. اجسبُ 



 

 

داس خیَي ثضسه تشي ّثٌ سیبسك ٛب ٗ ستبسٙ ٛبي دٕجبٍٚ 

ِٛ ّي ت٘إٖذ ثٚ صّیٔ ثشخ٘سد مٖٖذ ٗ ثٚ ائ تشتیت ثٚ 

 ضٜبة سٖو تجذيٌ ضٕ٘ذ.

 

ضٜبة سٖو ٛب اص يل سق٘ط آتطیٔ اص ّیبٓ ج٘ صّیٔ جبٓ 

سبٍِ ثٚ دس ثشدٙ إذ ٗ ّقذاس صيبدي اص جشّطبٓ سا دس ائ 

فشايٖذ اص دست دادٙ إذ. ثیطتش ضٜبة سٖو ٛبي دس حبً 

ٚ ج٘ صّیٔ ّي س٘صٕذ ٗ حشمت دس فضب پس اص ثشخ٘سد ث

اص إٜٓب تٖٜب رساتي اص ىشد ٗ غجبس ثبقي ّي ّبٕذ. ٛش سٗص 

تٔ ىشد ٗ غجبس ضٜبة سٖيي ثٚ صّیٔ ّي  0111حذٗد 

     سيضد.



 

 

ضٜبة سٖو ٛب ثٚ خبطش ائ ثٚ سطح صّیٔ ّي سسٖذ مٚ 

إذاصٙ إٜٓب ثشاي سفش اص ّیبٓ ج٘ ّٖبست است. اىش إٜٓب 

ٗ تنٚ تنٚ ّي ضذٕذ. خیَي م٘چل ث٘دٕذ، دس ج٘ ّتالضي 

اىش خیَي ثضسه ث٘دٕذ ّْنٔ ث٘د قجٌ اص سسیذٓ ثٚ سطح 

دس  0011صّیٔ ّٖفجش ضٕ٘ذ. يل چٖیٔ ضیئي دس سبً 

حذٗد دٙ میَّ٘تشي ثبالي سٗدخبٕٚ تٕ٘ي٘سنب دس سیجشي 

میَّ٘تش سٛب ضذ ٗ  30ّٖفجش ضذ ٗ دس ّٖطقٚ اي ثٚ ٗسعت 

 دسختبٓ سا دٗد صدٙ مشد ٗ ثٚ ط٘س سطحي س٘صإذ


