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 طرح درس ساالنه درس زمین شناسی پایه یازدهم

هر
م

 

 تکوین زمین 14تا صفحه10آشنایی با کتاب و تدریس آفرینش کیهان صفحه  –معارفه  هفته اول

 پیدایش اقیانوس ها 19تکوین زمین تا صفحه 14از صفحه  هفته دوم

 پیدایش فصل ها 22پیدایش اقیانوس ها تا صفحه 19از صفحه هفته سوم

 پایان فصل اول 25تا صفحه  22از صفحه  ته چهارمهف

ن
آبا

 

 31تا صفحه 26فصل دوم از صفحه هفته اول

 اکتشاف و استخراج معدن 36تا صفحه  31از صفحه  هفته دوم

 سوخت های فسیلی 42تا صفحه 36از صفحه  هفته سوم

 پایان فصل دوم 47تا صفحه  43از صفحه  هفته چهارم

ذر
آ

 

 آب زیرزمینی52تا صفحه 48سوم از صفحه فصل هفته اول

 تجدیدپذیری آب 57تا صفحه 52از صفحه هفته دوم

 فرسایش 63تا صفحه 57از صفحه هفته سوم

 پایان فصل سوم 67تا صفحه 63از صفحه هفته چهارم
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ی
د

 

 آماده شدن برای امتحانات نیمسال اول –رفع اشکال  –دوره  هفته اول

  هفته دوم

 هفته سوم مسال اولامتحانات نی

 هفته چهارم

ن
هم

ب
 

 72تا صفحه 68فصل چهارم از صفحه هفته اول

 77نفوذپذیری تا صفحه  72از صفحه  هفته دوم

 پایان فصل  83تا صفحه 78از صفحه  هفته سوم

 88تا صفحه 84فصل پنجم از صفحه  هفته چهارم

ند
سف

ا
 

 93تا صفحه پیوند با پزشکی  89از صفحه هفته اول

 98سنگ های دارای فلوئر تا صفحه 94از صفحه  هفته دوم

 فصل ششم 103آتشفشان ها تا صفحه 98از صفحه  هفته سوم

 امواج لرزه ای 107فصل ششم شکستگی ها تا صفحه  103از صفحه  هفته چهارم

ور
فر

ن
دی

 

 تعطیالت نوروز هفته اول
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 تعطیالت نوروز هفته دوم

 113امواج لرزه ای تا صفحه  107ادامه درس ششم از صفحه  -دروس گذشته دوره هفته سوم

 پایان فصل 119چین خوردگی تا صفحه  114از صفحه  هفته چهارم

ت
هش

دیب
ار

 

 125زمین شناسی ایران تا صفحه  120فصل هفتم از صفحه  هفته اول

 ذخایر نفت و گاز 132تا صفحه  126از صفحه  هفته دوم

 ذخایر نفت تا پایان فصل 132صفحه  از هفته سوم

 امتحانی سواالت نمونه – ها فصل دوره –رفع اشکال  هفته چهارم

داد
خر

 

  هفته اول

 هفته دوم امتحانات نیمسال دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 

 


