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 ساالنه جغرافیای پایه یازدهم پیشنهادی  طرح درس

 ماه هفته خیروز و تار درس عنوان صفحه

-کهکشان راه شیری-آفرینش کیهان 14تا10

نظریه خورشید -منظومه شمسی

 قوانین کپلر-مرکزی

 مهر  4/7/1396

 

-تکوین زندگی وآغاززندگی درزمین 18تا14

 سن زمینزمان درزمین شناسی

11/7/1396  

مراحل چرخه -پیدایش اقیانوس ها 21ا ت18

 -ویلسون

18/7/1396  

  25/7/1396 پیدایش فصل ها 25تا 22

زیربنای توسعه  یفصل دوم منابع معدن 31تا 26

 غلظت عناصردرپوسته زمین -صنعتی

 آبان  2/8/1396

 

  9/8/1396 -کانسنگ 35تا 32

-استخراج معدن-کتشاف معدن 42تا 36

 گوهرها

16/8/1396  

  23/8/1396 -زغال سنگ-نفت و گاز 47تا43

آب -منابع آب وخاک-فصل سوم 51تا48

 های جاری

 آذر  30/8/1396

  7/9/1396 آبخوان-آب زیرزمینی 55تا 52

تجدید پذیری -ترکیب آب زیرزمینی 59تا56

 بیالن آب-آب

14/7/1396  

  21/9/1396 -منابع خاک-فرونشست زمین 63تا60

حفاظت -فرسایش آبی-یشفرسا 67تا64

 خاک

28/9/1396  
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 دی   برگزاری امتحانات نیمسال اول 

-مکان یابی سازه ها-فصل چهارم 71تا68

 ربرابرتنشدفتارر-تنش

 بهمن  3/11/1396

مکان مناسب برای -نفوذپذیری 76تا72

مکان مناسب برای ساخت -احداث سد

 تونل وسازه های دریایی

10/11/1396  

مصالح -پایداری سازه ها 83تا77

-موردنیازبرای احداث سازه ها

-رفتارخاک ها و سنگ ها درسازه ها

کاربرد مصالح خاک و خرده سنگی 

 درراه سازی

17/11/1396  

-فصل پنجم زمین شناس و سالمت 88تا84

 زمین شناسی و پزشکی

24/11/1396  

 اسفند  8/12/1396 منشا بیماری های زمین زاد 92تا89

 
 

  15/12/1396 ید-سلنیم-فلوئور-جیوه-میومدکا 96ات93

-اتشفشان ها-غبارهای زمین زاد 101تا97

 کاربرد کانی ها درداروسازی

22/12/1396  

شکستگی ها -فصل ششم پویایی زمین 106تا102

 زمین لرزه–

 فروردین  14/1/1397

-امواج لرزه ای-کانون زمین لرزه 114تا 107

 -ت و بزرگی زمین لرزهدش

21/1/1397  

ی ژانر-آتشفشان-چین خوردگی 119تا 114

 زمین گرمایی

28/1/1397  

نقشه -فصل هفتم زمین شناسی ایران 127تا 120

پهنه های -های زمین شناسی ایران

 زمین شناسی ایران

 اردیبهشت  4/2/1397
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  11/2/1397 -منابع معدنی ایران 131تا 128

های  گسل-ذخایر نفت وگاز ایران 135تا132

 آتشفشان های ایران-اصلی ایران

18/2/1397  

-ژئوپارک-زمین گردشگری 140تا 136

 ژئوتوریسم

25/2/1397  

 خرداد   برگزاری امتحانات نیمسال دوم 

 

 

 


