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 ))  بسمه تعالي  ((
 پيش دانشگاهيزمين علوم طرح درس ساالنه درس عنوان: 

  نام ونام خانوادگي: 

 شماره كالس:                                           علوم زمين : مشخصات كتاب

  31آخر سال: تعداد جلسه تا                    11تعداد فصل:                  131تعداد صفحات: 

 آونگ، آهنربا، قطب نما، ماكت انواع چين و گسل ،فسيل ، افالك نما، كره جغرافيايي؛ وسايل كمك اموزشي: 

  توپوگرافي و زمين شناسي نقشه

 دقيقه 01دقيقه        پرسش تدريجي:  5دقيقه    رفع اشكال:  5احوالپرسي:    تدريس در هر هفته: يك جلسه 

 دقيقه 11رفع اشكال و ارزشيابي جديد:                       دقيقه 01تدريس:  

 هدف هاي رفتاري و آموزشي عنوان و رئوس محتوي جلسه هفته ماه

ر
مه

 

 ويژگيهای ستارگان.... -تعريف کهکشان جايگاه زمين در فضا 1 اول

 سيارات منظومه شمسی 0 دوم

 

ه سيارات داخلی و خارجی را با هم مقايس

گی زمين لر را شرح دهد.ويژکند.قوانين کپ

 را بيان کند.

 .علت بوجود امدن فصل هار ا توضيح دهد

 ماه 3 سوم

 اجزای کوچکتر منظومه شمسی

تفاوت شهاب و شهاب  اهله قمر را بشناسد.

 سنگ را بداند.

 ساختمان درونی زمين 0 چهارم

 

روش هاي مطالعه مستقيم و غير مستقيم 

 درون زمين را بشناسد.

   

 هدف هاي رفتاري و آموزشي عنوان و رئوس محتوي جلسه هفته ماه
ن

با
آ

 

ويژگي هاي پوسته و گوشته و هسته زمين  خصوصيات و تركيب پوسته 1 اول

 را با هم بسنجد.

علت ايجاد ميدان مغناطيس و وارونگي آن  ميدان مغناطيسي 0 دوم

 را شرح دهد..

 زمين ساخت ورقه ای 3 سوم

 

بوجود آمدن قاره ها را نظريه هاي قديمي 

 بيان كند.

 مغناطيس ديرين 0 چهارم

 

 شواهد جديد اشتقاق قاره ها توضيح دهد.

 نظريه زمين ساخت را توضيح دهد.

 

 هدف هاي رفتاري و آموزشي عنوان و رئوس محتوي جلسه هفته ماه

ر
آذ

 

 ورقه هاي نزديك شونده 1 اول

 

 انواع حركت ورقه ها را با مثال بيان كند.

زلزله ، كانون، امواج، بزرگي ..را تعريف  زلزله 0 دوم

 كند.

شدت و بزرگی و تعيين مركز  3 سوم

 سطحي زلزله

فرق شدت و بزرگی را توضيح دهد.كمربند 

 های زلزله را نام ببرد.

 

 و......اتشفشان ها 0 چهارم

 

مشخصات يک کوه اتشفشانی را نام 

 بيان کند.ببرد.مواد خروجی از دهانه را 
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 هدف هاي رفتاري و آموزشي عنوان و رئوس محتوي جلسه هفته ماه

ي
د

 

مناطق فعاليت آتشفشان هارا معرفی کند .  جغرافيای آتشفشان ها 1 اول

 انواع خطرات آتشفشان ها را نام برد.

 امتحان 0 دوم

 

 

 امتحان 3 سوم

 

 

 امتحان 0 چهارم

 

 

 

 

 

 

 هدف هاي رفتاري و آموزشي محتوي عنوان و رئوس جلسه هفته ماه

ن
هم

ب
 

 تفاوت ساخت اوليه و ثانويه را شرح دهد. فرايندهاي ساختماني و .... 1 اول

 

 

 شواهدی در سنگ ها -شکستگی ها 0 دوم

 

نحوه و  و درز را شرح دهد.انواع گسل  .

 روش مطالعه گذشته زمين را بداند.

 ناپيوستگی ها را شرح دهد.انواع  تشخيص باال و پايين اليه ها 3 سوم

 سن نسبی را تعريف کند و مثال بزند. اصول تعيين سن نسبی 0 چهارم

 

 هدف هاي رفتاري و آموزشي عنوان و رئوس محتوي جلسه هفته ماه

ند
سف

ا
 

سن مطلق را بشناسد و روش تعيين هر  سن مطلق 1 اول

 .كدام را بداند

ي را بداند و دوران هاي زمين شناس تحوالت گذشته 0 دوم

 حوادث مهم هر دوران را مشخص كند.

 وقايع دوران پالئوزوييك ......را بداند. پالئوزوئيک  3 سوم

 رسم نقشه 0 چهارم

 

 مفهوم طول و عرض جغرافيايي را بداند.

 ساعت شهرهای مختلف را تعيين کند.

 منحني ميزان را تعريف كند.

 

 هاي رفتاري و آموزشي هدف عنوان و رئوس محتوي جلسه هفته ماه

ن
دي

ر
رو

ف
 

  تعطيل رسمي 1 اول

 

 تعطيل رسمي 0 دوم

 

 

 نقشه خواني 3 سوم

 

 بتواند از يك نقشه استفاده كند.

 انواع اليه را در نقشه تشخيص دهد.

تعبير وتفسير نقشه های زمين  0 چهارم

 شناسی 

طرز تشخيص چين و گسل را در نقشه 

 .بداند
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 هدف هاي رفتاري و آموزشي ن و رئوس محتويعنوا جلسه هفته ماه

ت
ش

به
دي

ر
ا

 

شرايط طرز تشكيل زغال سنگ را بفهمد. زمين در خدمت انسان  1 اول

 مناسب تشكيل نفت را بداند.

 ويژگي يك نفتگير مناسب را بيان كند.

 منابع انرژي جانشين شونده 0 دوم

 

 انواع انرژي پاك را بشناسد.

 ويد.نحوه تجمع ماد معدني را بگ

 امتحان 3 سوم

 

 

 امتحان 0 چهارم

 

 

 


