دسع :عّ ْٛوالع 6/1:ػاَ تحصیّی93 - 94 :

آٔٛصٌاس :آلای اػتٛاسی

ٞذف وّی:آؿٙایی تا عّ ْٛصیؼتی  ٚخا٘ٛسی ٌ ٚیاٞی
ٔاٜ

ٞفتٝ

سٚص  ٚتاسیخ

ٞذف ٞای وّی
دسع

فعاِیت ٞای
دیٍش ٛٔ ٚاسد
الصْ

فصُ

ٔٛضٛعات ٚ
عٛٙاٟ٘ای
دسػی

آٔٛصؽ حُ ٔؼائُ
ص٘ذٌی تا سٚؿٟای
عّٕی  ٚدا٘ـىٙذاٖ

ا٘داْ آصٔایؾ
ت ٝوٕه ٘خ ٚ
تادوٙه

اَٚ

دسع – 1
صفح8-9 ٝ

صً٘ عّْٛ

تصاٚیش وتاب ٚ
تحمیك تچٞ ٝا

دْٚ

دسع – 2
صفح10-14 ٝ

ػشٌزؿت دفتش
ٔٗ

آٔٛصؽ ٔ ٚعشفی
ٔشاحُ تِٛیذ واغز ٚ
آؿٙایی تا ٔٛاد طثیعی
ٔ ٚصٛٙعی  ٚإٞیت
واغز تشای ثثت ٚ
رخیش ٜاطالعات

ػْٛ

دسع – 2
صفح15-19 ٝ

ػشٌزؿت دفتش
ٔٗ

آؿٙایی تا ٔٛاد افضٚد٘ی تٝ
خٕیش واغز ٘ ٚح ٜٛی تیشً٘
وشدٖ چٛب تشای تٟی ٝواغز ٚ
إٞیت تاصیافت واغز تشای
صشف ٝخٛیی دس ٔٙاتع طثیعی

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
تحمیك  ٚواس
عّٕی تٛػط
دا٘ؾ آٔٛصاٖ

چٟاسْ

دسع – 3
صفح20-24 ٝ

واسخا٘ٝ
واغزػاصی

آؿٙایی تا إٞیت
فّضات  ٚواستشد آٟ٘ا دس
دػتٍاٟٞای پیـشفتٝ
صٙعتی،تخصٛف آٗٞ

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
تحمیك تٛػط
دا٘ؾ آٔٛصاٖ

اَٚ

دسع –3
صفح25-27 ٝ

فّضٞا  ٚاػیذٞا

آؿٙایی تا واستشد فّضات
دس صٙایع ٔختّف ٚ
٘مؾ اػیذٞا دس تٟیٝ
واغز  ٚدس ص٘ذٌی ٚ
خٛاف اػیذٞا ٚ
إٞیت صشف ٝخٛیی

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
تحمیك تٛػط
دا٘ؾ آٔٛصاٖ

دْٚ

دسع – 4
صفح28-31 ٝ

ػفش ت ٝاعٕاق
صٔیٗ – أٛاج
ِشص ٜای

آؿٙایی تا أٛاج ِشصٜ
ای  ٚاثشات آٖ ٚ
ػشعت عثٛس ایٗ أٛاج
اص دس ٖٚصٔیٗ

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
تحمیك تٛػط
دا٘ؾ آٔٛصاٖ

ػْٛ

دسع – 4
صفح32-35 ٝ

الیٞ ٝای
دس٘ٚی صٔیٗ

آؿٙایی تا تمؼیٓ تٙذی
الیٞ ٝای صٔیٗ تش
اػاع تشویثات
ؿیٕیایی  ٚخٙغ ٔٛاد
تـىیُ دٙٞذٚ ٜ
تمؼیٓ تٙذی تش اػاع
حاِت ٔٛاد تـىیُ
دٙٞذٜ

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
ػاخت واس
عّٕی دس والع
تٛػط تچٞ ٝا ٚ
سإٙٞایی ٔعّٓ

چٟاسْ

دسع – 5
صفح37-43 ٝ

صٔیٗ پٛیا –
صٔیٗ ِشصٚ ٜ
عٛأُ آٖ-
آتـفـاٖ

آؿٙایی تا صٔیٗ اسصٜ
 ٚعُّ ایٗ پذیدٚ ٜ
٘ىات ایٕٙی ٔشتٛط
ت ٝآٖ – آؿٙایی تا
آتـفـاٖ ٚ
پیأذٞای آٖ ٚ
٘ىات ایٕٙی ٔشتٛط
ت ٝآٖ

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
تحمیك تٛػط
دا٘ؾ آٔٛصاٖ
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ٞذف وّی:آؿٙایی تا عّ ْٛصیؼتی  ٚخا٘ٛسی ٌ ٚیاٞی
ٔاٜ

فصُ

ٔٛضٛعات ٚ
عٛٙاٟ٘ای
دسػی

ٞذف ٞای وّی
دسع

فعاِیت ٞای
دیٍش ٛٔ ٚاسد
الصْ

ٞفتٝ

اَٚ

دسع – 6
صفح44-47ٝ

ٚسصؽ ٚ
٘یش ٚ )1(ٚاثش
٘یشٚ

ٔعشفی  ٚؿٙاػا٘ذٖ
ٔف٘ ْٟٛیش ٚ ٚاثشات
حاصُ اص ٚخٛد آٖ دس
ٔٛلعیت ٞای ٔختّف

ا٘داْ فعاِیت ٞای
عّٕی  ٚآصٔایؾ ٚ
تحمیك  ٚپظٞٚؾ
تٛػط تچٞ ٝا

دْٚ

دسع – 6
صفح48-51 ٝ

٘یش٘ ٚاؿی اص
اثش ٔتماتُ تیٗ
د ٚخؼٓ اػت.

آٔٛصؽ اثشات ٔتماتُ
تیٗ د ٚخؼٓ ٘ ٚتایح
حاصُ اص آٖ

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
واس تحمیمی ٚ
عّٕی تٛػط
دا٘ؾ آٔٛصاٖ

ػْٛ

دسع – 7
صفح53-61 ٝ

ٚسصؽ ٚ
٘یش– )2(ٚ
٘یشٞٚای غیش
تٕاػی

ٔعشفی  ٚؿٙاػا٘ذٖ
٘یشٚی ٌشا٘ـی ٚ
ٔفٚ ْٟٛصٖ – آٔٛصؽ
ٔف ْٟٛخشْ  ٚتفاٚت
آٖ تا ٚصٖ – ٘یشٚی
ٔغٙاطیؼی  ٚاصطىان
– ٘یشٚی ٔمأٚت
ٛٞایی ٘ ٚیشٚی تاالتشی

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
تحمیك  ٚواس
عّٕی تٛػط
دا٘ؾ آٔٛصاٖ

چٟاسْ

دسع – 8
صفح62-63 ٝ

ٔیخٛا ٓٞتؼاصْ

آٔٛصؽ اػتفاد ٜاص
ٔٛتٛس اِىتشیىی ػادٚ ٜ
تاتشی تشای ت ٝحشوت
دسآٚسدٖ واسدػتی
ٞای ػادٜ

ا٘داْ واسدػتی
 ٚت ٝواس تشدٖ
آسٔیچش دس آٟ٘ا

اَٚ

دسع – 9
صفح64-69 ٝ

ػفش ا٘شطی

ٔعشفی  ٚؿٙاػا٘ذٖ
ا٘ٛاع ا٘شطی ٞا –
چٍٍ٘ٛی دخیش ٜؿذٖ
ا٘شطی دس ٔٛاد –
ؿٙاػا٘ذٖ ٔٙاتع تِٛیذ
ا٘شطی ٔ ٚعشفی ٚاحذ
ا٘ذاصٌ ٜیشی ا٘شطی

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
تحمیك  ٚواس
عّٕی تٛػط
دا٘ؾ آٔٛصاٖ

دْٚ

دسع – 10
صفح70-75 ٝ

خیّی وٛچه
– خیّی
تضسي -واس تا
ٔیىشٚػىٛج

آؿٙایی تا واستشد
ٔیىشٚػىٛج تشای
ٔـاٞذ ٜچیضٞای
خیّی سیض ٘ ٚحٜٛ
اػتفاد ٜاص آٖ ٔ ٚمایؼٝ
ٔیىشٚػٍٛپٟای خذیذ
 ٚلذیٕی

اػتفاد ٜی
عّٕی اص
ٔیىشٚػىٛج
دس ٔحیط
آصٔایـٍاٚ ٜ
والع

ػْٛ

دسع– 11
صفح76-79 ٝ

ؿٍفتی ٞای
تشي – ؿٍفتی
ٞای آفشیٙؾ

ٔعشفی اخضای تـىیُ
دٙٞذ ٜتشي ٔثُ
وّشٚفیُ ٔ ٚعشفی
ٌیاٞاٖ ؿىاسچی ٚ
فتٛػٙتض ٌیاٞاٖ ٚ
٘مؾ آٖ دس تٕیضی ٛٞا

ا٘داْ آصٔایؾ ٚ
تحمیك  ٚواس
عّٕی تٛػط
دا٘ؾ آٔٛصاٖ

چٟاسْ

سٚص  ٚتاسیخ

أتحا٘ات ٘ٛتت
اَٚ

دسع :عّ ْٛوالع 6/1:ػاَ تحصیّی 93 - 94 :آٔٛصٌاس :آلای اػتٛاسی
ٞذف وّی:آؿٙایی تا عّ ْٛصیؼتی  ٚخا٘ٛسی ٌ ٚیاٞی
ٔاٜ

ٞفتٝ

سٚص  ٚتاسیخ

فصُ

اَٚ

ٔٛضٛعات ٚ
عٛٙاٟ٘ای
دسػی

ٞذف ٞای وّی
دسع

فعاِیت ٞای
دیٍش ٛٔ ٚاسد
الصْ

أتحا٘ات ٘ٛتت
اَٚ

دْٚ

دسع– 12
صفح80-84 ٝ

خ ٍُٙتشای
ویؼت؟ ٔی خٛسد
 ٚخٛسدٔ ٜی ؿٛد
– چیضی ٞذس ٕ٘ی
سٚد – تا ٓٞ
ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ-
طثیعت سا حفظ
وٙیٓ.

.1آؿٙایی تا ٔفْٟٛ
ص٘دیش ٚ ٜؿثىٝ
غزایی  ٚچشخٝ
ص٘ذٌی .2آؿٙایی تا
ٕٞضیؼتی خا٘ٛساٖ
 .3آؿٙایی تا إٞیت
حفظ ٔحیط صیؼت
دس چشخ ٝص٘ذٌی

تصاٚیش ٚ
پٛػتشٞای
طثیعی

ػْٛ

دسع– 12
صفح85-87 ٝ

ٚلتی ؿشایط
تغییش ٔی وٙذ
– چ ٝدسختی
ٔی واسیذ؟

.1آؿٙایی تا إٞیت
حفظ ٔحیط صیؼت
دس چشخ ٝص٘ذٌی ٚ
ٌشایؾ ت ٝحفظ
ٔحیط صیؼت.2
آؿٙایی تا
دسختىاسی ت ٝعٛٙاٖ
ساٞی ٔ ٟٓدس حفظ
ٔحیط صیؼت

تصاٚیش ٚ
پٛػتشٞای
ٔٙاػة

چٟاسْ

دسع– 13
صفح88-91 ٝ

ػآِ تٕا٘یٓ -اص
فشدی ت ٝفشد
دیٍش – ٔثاسص ٜتا
ٚ ٕٝٞخٛد –
ٚلتی ٔیىشٚتٟا
پیشٚص ٔی ؿ٘ٛذ.

.1آؿٙایی تا ساٟٞای
ا٘تماَ تیٕاسیٟا.2
آؿٙایی تا ساٟٞای
ٔثاسص ٜطثیعی تذٖ تا
ٔیىشٚتٟا.3عّت
اػتفاد ٜاص داس ٚدس
ٍٙٞاْ تیٕاسی.4
آؿٙایی تا ٚاوؼٗ ٚ
٘تایح آٖ

ا٘داْ تحمیك ٚ
تٟیٌ ٝضاسؽ
تٛػط تچٞ ٝا

اَٚ

دسع– 13
صفح92-93 ٝ

لذس داٖ
ػالٔت خٛد
تاؿیٓ.

.1آؿٙایی تا سطیٓ
ٔٙاػة غزایی ٘ ٚمؾ
آٖ دس ػالٔتی تذٖ.2
ساٟٞای حفاظت اص تذٖ
دس ٔماتُ تیٕاسیٟا ٚ
آػیثٟا

صحثت تٛػط
تچٞ ٝا ٌ ٚفتٍٛ
دس ٔٛسد سطیٓ
غزایی آٟ٘ا

دْٚ

دسع– 14
صفح94-95 ٝ

اص ٌزؿت ٝتا
آیٙذ ٜتا ٚػایُ
استثاط خٕعی

.1آؿٙایی تا ٚیادَ
استثاط خٕعی ٚ
٘مؾ آٟ٘ا دس ص٘ذٌی
أشٚصی

أىا٘ات والع
دسع

ػْٛ

تٕشیٗ دٚسٜ

چٟاسْ

تٕشیٗ  ٚدٚسٜ

