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 بسمه تعالی

 96-97 سال تحصیلی پایه یازدهم زمین شناسی    ساالنه درسل طرح درس جدو

شماره  شماره هفته  نام ماه 

جلسه 

 ساالنه 

 عنوان درس تدریس در یک جلسه  فصل صفحات

 از اول فصل تا آخر نظزیه زمین مرکزی 1 1-13 1 1 مهر 

 میناز نظریه خورشید مرکزی تا  آخر سن ز 1 16-13 2 2

 از زمان در زمین شناسی تا  آخر چرخه ویلسون 1 21-17 3 3

 از پیدایش فصل ها تا اخر دیرینه شناسی 1 25-22 4 4

 از اول فصل تا سر کانسنگ 2 26-32 5 1 آبان 

 از کانسنگ تا  آخر استخراج معدن و فراوری ماه معدنی 2 36-32 6 2

 گیز کانی ها  تا سر سوختهای فسیلیاز گوهر هاو دنیای شگف ان 2 43-36 7 3

 از سوخت های فصیلی تا آخر سنج از دور 2 47-43 8 4

 از منابع آب و خاک تا تا سر آبهای زیر زمینی 3 48-52 9 1 آذر 

 ازآبهای زیر زمینی تا  سر تجدید پذیری آب 3 57-52 10 2

 از تجدید پذیری اب تا سر خاک 3 62-57 11 3

 از خاک ت اخر هیدرو ژئولوژی 3 67-62 12 4

 از اول فصل چهار  تا سر نفوذ پذیری 4 68-72 13 1 دی 

 امتحان پایانی نیم سال اول  -  2

 امتحان پایانی نیم سال اول  - - 3

 از نفوذ پذیری تا سر مکان مناسب برای ساخت   تونل و فضاهای زیر زمینی 4 75-72 14 4

 مکان مناسب برای ساخت تونل تا آخر مصالح مورد نیاز برای احداث سازه ها 4 75-79 15 1 بهمن 

 از رفتار خاک و سنگها در سازه ها تا آخر زمین شناسی مهندسی 4 82-80 16 2

 از زمین شناسی و سالمت تا سر کاننسنگهای دارای عنصر کادمیوم 5 92-84 17 3

 یوم تاآخر زمین شناسی بزشکیازکانسنگهای دارای عنصر کادم 5 101-93 18 4

 از اول فصل  پویایی زمین تا سر زمین لرزه 6 102-106 19 1 اسفند 

 از زمین لرزه تا آخر شدت و بزرگی 6 111-106 20 2

 از برخی پیش نشانگرها  و پیش بینی زمین لرزه تا سر آتشفشان 6 114-112 21 3

 اختاز سر آتشفشان تاآخر زمین س 6 118-114 22 4

 ---------------------- -- - - 1 فروردین

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

 از زمین شناسی ایران تا  سر مفاخر جهان 7 125-119 23 3

 از مفاخر جهان سر ذخایر نفت و گاز ایران 7 132-125 24 4

 دشگریاز ذخایرنفت و گاز ایران تا سر زمین گر 7 132-137 25  اردیبهشت

 از زمین گردش گری تاآخر ژئو توریسم 7 139-137 26 
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