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

ر
مه

 

بررسی نظریات درباره  -تعریف کهکشان آفرینش کیهان 1 اول

 ....تشریح قوانین کپلر و -منظومه شمسی

 تکوین زمین + سن زمین 2 دوم

 

حل تکوین زمین را بیان کنید. تعیین مرا

 سن مطلق و نسبی را بداند.

زمان در زمین شناسی+ پیدایش  3 سوم

 اقیانوس ها

رویدادهای زیستی در زمان های مختلف 

زمین را بداند. مراحل پیدایش اقیانوس ها 

 بیان کند.

پیدایش فصل ها+ معرفی برخی از  4 چهارم

 شاخه های علم زمین شناسی

یدایش فصل ها را بیان کند. کاربرد علت پ

 زمین شناسی در زندگی را بداند.
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منابع معدنی در زندگی ما+ غلظت  1 اول

 عناصر در پوسته زمین

ها و کاربرد مواد معدنی ویژگي هاي بیان 

در زندگی؛ تعریف و کاربرد کالرک 

 ناصر ع

 تعریف و تشریح کانسگ و بیان انواع آن کانسنگ 2 دوم

اکتشاف و استخراج مواد معدنی+  3 سوم

 گوهر شناسی

 

نحوه اکتشاف و استخراج ماده معدنی را 

توضیح دهد. تعریف درستی از گوهر ارائه 

 دهد. و انواع جواهرات را با مثال بگوید.

 توضیح دهد. نرژی راانواع منابع ا سوخت های فسیلی 4 چهارم
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آبدهی آب های  بیان كند. اهمیت آب را آب های جاری 1 اول

 جاری را توضیح دهد.

 موارد زیر را تشریح کند: آبهای زیرزمینی 2 دوم

سطح ایستابی+ تخلخل و نفوذپذیری+ 

رزمینی+ آبخوان+ حرکات آبهای زی

 ترکیب آبهای زیرزمینی

 موارد زیر را تشریح کند: آب های زیرزمینی 3 سوم

تجدیدپذیری آب+ توازن آب+ فرونشست 
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زمین+ آلودگی منابع آبهای زیرزمینی+ 

 حریم منابع آب 

 خاک 4 چهارم

 

 راهکاری برای حفاظت از خاک ارائه کند
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  امتحان 1 اول

  امتحان 2 دوم

  امتحان 3 سوم

  امتحان 4 چهارم
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مکان یابی سازه ها+ تنش+  1 اول

 نفوذپذیری

را شرح  رفتار انواع مواد در برابر تنش

 دهد.

 برای سازها+ پایداری مکان یابی 2 دوم

 

را عوامل دخیل در ساخت سازه ها انواع  .

 بداند.

مصالح مورد نیاز سازه ها+ رفتار  3 سوم

 خاک و سنگ در سازه ها

 مصالح و کاربرد آن ساخت سازه هاانواع 

 + رفتار مصالح را درک کندرا شرح دهد.

زمین پزشکی+ پراکندگی و تمرکز  4 چهارم

 عناصر

و نقش زمین را تعریف کند  زمین پزشکی

 شناسی در پزشکی را بیان کند.
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چند بشناسد و منشا بیماری ها زمین زاد را  منشا بیماری ها زمین زاد 1 اول

 عنصر بیماری زا را مثال برند.

سختی آب+ کاربرد کانی ها در  2 دوم

 سازیدارو

را بداند و  نقش عناصر در سختی آب

کاربرد کانی ها در داروسازی را با ذکر 

 مشخص كند. مثال

انواع گسل را  را بداند.فرق درزه و گسل  شکستگی ها 3 سوم

 نام ببرد

 زمین لرزه 4 چهارم

 

انواع موج های لرزه ای را بداند.شدت و 

 بزرگی زلزله را تعریف کند.
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  تعطیل رسمي 1 اول

 

 تعطیل رسمي 2 دوم

 

 

 چین خوردگی+ آتشفشان 3 سوم

 

مواد خروجی آتشفشان را بشناسد. فواید 

 آشتفشان را توضیح دهد.

 .بداند پهنه های زمین شناسی ایران را  زمین شناسی ایران 4 چهارم
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منابع معدنی ایران+ ذخایر نفت و  1 اول

گاز، گسل های و آتشفشان های 

  ایران

منابع معدنی، ذخایر نفت و گاز، گسل های 

 .بشناسدرا و آتشفشان های ایران 

 زمین گردشگری 2 دوم

 

 را بشناسد. ژئوپارک های ایرامانواع 

 را بگوید. زمین گردشکری تعریف

 امتحان 3 سوم

 

 

 امتحان 4 چهارم

 

 

 


