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 بسمه تعالی
 79-79 سال تحصیلی انسان و محیط زیست    ساالنه درسل طرح درس جدو

شماره  شماره هفته نام ماه

جلسه 

 ساالنه

 عنوان درس تدریس در یک جلسه فصل صفحات

 از آب سرچشمه زندگی تا سروضعیت آب در ایران 1 5-1 1 1 

 منابع آبسر مدیریت وضعیت مصرف آب در ایران تااز  1 11-5 2 2

 از مدیریت منابع آب تا آخر فصل 1 11- 19 3 3

 از خاک بستر زندگی تاآلودگی خاک 2 21-19 4 4

 ار آلودگی  خاک تا امنیت غذایی 2 21-24 5 1 آبان

 از امنیت غذایی تاپایان درس 2 22-24 9 2

 از هوا تنفس زندگی تا طوفانهای گرد و غبار 3 39-27 9 3

 آخر فصلاز طوفانهای گرد و غبار تا 3 42-39 2 4

 انرژی حرکت زندگی تا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟از  4 43-42 7 1 آذر

 از چه اتفاقی در حال رخ دادن است تاتجربه های جهانی 4 54-42 11 2

 از تجربه های جهانی تا پایان فصل 4 54تا 91 11 3

 فصل اول 2دوره   99-92 12 4

 4و  3دوره فصل  4 92-92 13 1 دی

 امتحان پایانی نیم سال اول - -  2

 امتحان پایانی نیم سال اول - - - 3

 اززباله فاجعه محیط زیست تا  سر سیاره نازنین ما در چنگال هیوالی زباله 5 99-91 14 4

 از سیاره نازنین ما تا تولید کمپوست 5 99-91 15 1 بهمن

 کمپوست تا تجربه برخی کشورها در مدیریت پسمانداز تولید  4 94-91 19 2

 تجربه برخی کشورها در مدیریت پسماند تا آخر فصل 5 21-94 19 3

 از تنوع زیستی تابلوی زیبای آفرینش تا اهمیت و ارزش تنوع زیستی 9 29-21 12 4

 است؟از اهمیت و ارزش تنوع زیستی تا سرچرا تنوع زیستی در خطر  9 29-71 17 1 اسفند

 از چرا تنوع زیستی در خطر است تاراهکارهای حفاظت 9 74-71 21 2

 9از راهکارهای حفاظت تا تا پایان درس  9 79-74 21 3

 از محیط زیست بستر گردشگری مسئوالنه تا پیشینه گردشگری در ایران 9 112-79 22 4

 -----------------  - - 1 فروردین

2 - -  ---------------- 

 پیشینه گردشگری در ایران تا بوم گردشگری 9 119-112 23 3

 از بوم گردشگری تا سر مناطق تحت حفاظت ایران 9 117-119 24 4

 از مناطق تحت حفاظت تاآخر فصل 9 111- 115 25  اردیبهشت

 بازدید علمی - - 29 
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 فصل اول 4دوره  - - 29 

 اشکالو رفع  9و  9و 5دوره فصول  - - 22 

 امتحانات نوبت دوم     خرداد

 

 

 

 


