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      هدف های کلی برنامۀ درسی آموزش زمین شناسی    

هدف های کلی برنامٔه درسی زمین شناسی، همسو با عناصر برنامٔه درسی ملی، در پنج قلمرو: 1ــ تفکر و 
تعقل، 2ــ ایمان: باور و عالقه ها،  3ــ علم و آگاهی،  4ــ عمل و  5  ــ اخالق به شرح زیر است:

1 تفکر و تعقل

  کسب مهارت های تفکر )تفکر حل مسئله، تفکر تحلیلی، تفکر خالق و تفکر نقاد(؛
  پرورش مهارت های فرایند تفکر )مفهوم سازی، درک معنا، درک روابط، طبقه بندی، فرضیه سازی، 

تجزیه و تحلیل، استدالل، قضاوت و داوری، دقت و تمرکز، نتیجه گیری و تعمیم(؛
  درک روابط علت و معلولی، تشخیص حقیقت از کذب، کشف راه حل، درک رابطٔه کل با جزء، درک 

سیستمی )ورودی، فرایند، خروجی و بازخورد( و ارتباط با سایر سیستم ها؛
  تفکر در پدیده های خلقت و روابط بین آنها به عنوان آثار قدرت خداوند؛

  تفکر در نحؤه برخورد مناسب با حوادث زندگی و پند و عبرت آموزی از آنها.

برنامۀ درسی زمین شناسی

تفکر

علم

ایمان

ایمان

عملایمان

اخالق
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2 ایمان: باور و عالقه ها

  تقویت ایمان به خداوند و احساس نیاز همیشگی به عنوان بندٔه خدا؛
  تقویت بینش آیات الهی از طریق مشاهدٔه پدیده های خلقت و نظام هستی؛

  عالقه به علم و فناوری و یادگیری مادام العمر؛
  باور به ارزشمندی مقام انسان و سایر مخلوقات؛

  عالقه مندی به آداب، سنن، مفاخر و شخصیت های علمی ایرانی و اسالمی؛
  باور به هدف دار بودن آفرینش انسان؛

  باور به هدف دار بودن عالم خلقت و زیبایی های آن به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند.

3 علم و آگاهی

با ساختار، عملکرد و شیؤه زندگی موجودات زنده و یادگیری دربارٔه نحؤه برقراری ارتباط  آشنایی   
منطقی با آنها؛

  آگاهی از نقش دین، علم و فناوری در حل مشکالت فردی و اجتماعی؛
  آگاهی از توانایی ها و استعدادها و نیازهای زیستی و روانی خود؛

  آشنایی با مفاهیم پایٔه زمین شناسی و منابع یادگیری آن؛
  آگاهی از جنبه های کاربردی زمین شناسی و فناوری اطالعات و ارتباطات و توانایی بهره گیری از آنها؛

  درک زیبایی ها، رویدادها و قوانین جهان آفرینش به عنوان آیات الهی؛
  آشنایی با مخاطرات محیطی و راه های حفاظت از سیارٔه زمین؛

  آگاهی از روابط انسان و محیط و درک یکپارچگی جهان هستی.

4 عمل )مهارت ها(

 توانایی به کارگیری مهارت های روش علمی )مشاهدهٔ علمی، جمع آوری اطالعات، طبقه بندی، فرضیه سازی، 
طراحی آزمایش، انجام آزمایش، تجزیه و تحلیل، تغییر یافته ها و...( را در برخورد با پدیده های طبیعی و محیط 

به دست آورد. 
  توانایی انجام کار عملی و تولید اطالعات علمی را به دست آورد. 

 IT توانایی ارائٔه یافته های علمی را با استفاده از روش های گوناگون، مانند گزارش نویسی و استفاده از  
و ICT )اطالعات، بازیافت اطالعات، ذخیره سازی و انتقال اطالعات( به دست آورد.
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  مهارت های علمی و روحیٔه تحقیق و اکتشاف را کسب کند و به کتاب خوانی و مطالعه توجه عملی 
داشته باشد. 

  برای حفظ سالمت و بهداشت فردی و اجتماعی تالش کند.
  توانایی انجام کارهای فردی را به طور مستقل به دست آورد و با مشکالت فردی و چالش های زندگی 

روزمره برخوردی عاقالنه داشته باشد.
  الگوی مصرف بهینه را در استفاده از منابع خدادادی رعایت کند.

  در برابر خداوند متعال و انجام اعمال احساس مسئولیت کند.
  توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و روحیٔه کار جمعی و گروهی را به دست آورد.

5 اخالق

 از منابع طبیعی به طور صحیح و عاقالنه استفاده کند.
 در برابر محیط زیست و تالش در جهت حفظ گیاهان و جانوران مسئولیت اخالقی از خود نشان دهد.

  به معلم، والدین، هم کالسی ها و سایر افراد جامعه احترام بگذارد و حقوق آنان را رعایت کند.
  در کسب روزی حالل و سخت کوشی در زندگی، احساس مسئولیت کند و از خود تعهد نشان دهد.

      هدف های  درس     زمین شناسی    و    هماهنگی    آن با   هدف های  سایر
                     موضوع های درسی    

 
بسیاری از مهارت ها، نگرش ها و عقیده هایی که دانش آموزان در درس زمین شناسی از طریق فعالیت های 
علمی کسب می کنند، به گونه ای است که می توانند آنها را در بقیٔه موضوع های درسی نیز بیاموزند و به کار 
مشاهده،  مانند  وابسته اند،  آنها  به  زمین شناسی  به ویژه  علوم  آموزش  فرایند  که  مهارت  هایی  همٔه  گیرند. 
تلقی  درسی  موضوع های  از  وسیعی  سطوح  در  یادگیری  مهارت های  به عنوان  و...  استنباط  پیش بینی، 
می شوند. طبقه بندی یک فعالیت به عنوان فعالیت علوم تجربی یا ریاضی، چندان تغییری در نحؤه فعالیت 
نمی دهد. با این حال، اگرچه بسیاری از هدف ها با هدف های موضوع های آموزشی دیگر یکسان اند، اما باید 
دقت کرد که این یکسانی شامل همٔه هدف ها نمی شود؛ مثالً در تاریخ، زمانی که با استناد به شواهد تاریخی 

یک تعریف پیشنهاد می شود، امکان تکرار تاریخ برای اثبات صحت یا صحت نداشتن آن وجود ندارد.
نام می بریم، مانند کنجکاوی، پشتکار،  به عنوان نگرش های علمی  آنها  بسیاری از نگرش هایی که ما از 
بنابراین وقتی دانش آموز در فعالیتی  انعطاف پذیری و تعصب نداشتن، در هر نوع آموزشی اهمیت دارند. 
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مهارت ها و نگرش ها را به کار می برد، می توان گفت وی در حال یادگیری علوم تجربی است و این وابستگی 
شدید علوم و سایر موضوع های درسی را به یکدیگر می رساند. 

نگرش های  و  مهارت ها  دانستنی ها،  کسب  حیطٔه  سه  در  آموزشی  هدف های  جدید  درسی  برنامٔه  در 
ضروری به صورت یکپارچه در قالب شایستگی ها تبیین شده اند. این شکل از بیان هدف ها نیازمند آن است 
که دانش آموزان قادر باشند آموخته های خود را به صورت معنادار به کار گیرند و آنها را به موقعیت جدید 
انتقال دهند. این مفهوم ناظر بر بافت و زمینه ای است که یادگیری در آن رخ می دهد و نیز پیامدهای حاصل 

از یادگیری است.

      شایستگی ها )هدف ها(ی پوشش دهنده از ساحت های تربیتی  

  با کشف و درک مفاهیم، الگو ها و روابط حاکم بر پدیده های طبیعی )آیات الهی(، مسائل واقعی زندگی 
را بررسی کند و با به کارگیری معیار های علمی برای آنها راه حل هایی ارائه دهد )مستقیم(.

  با ارزیابی روش به کارگیری قوانین و اصول علمی در تولید محصوالت و فرایند های مورد استفاده 
در زندگی، ایده هایی مبتنی بر معیار های ارزشی برای بهبود این فرایند ها و محصوالت ارائه کند )مستقیم(.

ـ فناورانه در سطح ملی و بین المللی، یافته های خود را طی فرایندی    با مطالعٔه ایده ها و یافته های علمیـ 
مشارکتی با رعایت اخالق علمی ارائه دهد )مستقیم(.

     شایستگی ها )هدف ها(ی پوشش دهنده ازحوزه های تربیت و یادگیری    

 نظام مندی طبیعت را براساس درک و تحلیل مفاهیم، الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی کشف و 
گزارش می کند و نتایج آن را برای حل مسائل حال و آینده در ابعاد فردی و اجتماعی در قالب ایده یا ابزار 

ارائه می دهد / به کار می گیرد.
 با ارزیابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و دیگران در موقعیت های گوناگون زندگی، رفتارهای 

سالم را انتخاب می کند/ گزارش می کند/ به کار می گیرد.
 با درک ماهیت، روش و فرایند علم تجربی، امکان به کارگیری این علم را در حل مسائل واقعی زندگی 

)حال و آینده(، تحلیل و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را در حل این مسائل گزارش می کند.
  با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علم تجربی، ایده هایی مبتنی بر تجربه های شخصی برای 
مشارکت در فعالیت های علمی ارائه می دهد و در این فعالیت ها با حفظ ارزش ها و اخالق علمی مشارکت 

می کند.
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      محتوای کتاب   

الف( مفاهیم اساسی 
  آفرینش کیهان و تکوین زمین 

  منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای توسعه
  منابع آب و خاک 

  زمین شناسی و سازه های مهندسی
  زمین شناسی و سالمت

  پویایی زمین
  زمین شناسی ایران

ب( مهارت های اساسی/ خرده مهارت ها
مهارت اساسی: به کارگیری روش علمی

خرده مهارت ها: حل مسئله، طراحی آزمایش، مشاهده، گزارش و اندازه گیری

      اجزای بستۀ آموزشی مرتبط با کتاب  

1  راهنمای معلم

2  فیلم های آموزشی و کمک آموزشی بارگذاری شده برای دورٔه ضمن خدمت مجازی 

3  کتاب کار

)http://geology-dept.talif.sch.ir( 4  محتوای پشتیبان تحت وب در سایت گروه زمین شناسی

از  آنها می توانید  آموزشی  مباحث کتاب درسی و روش های  با  بیشتر  آشنایی  منظور  به  معلمان گرامی، 
توضیحات هریک از مؤلفان که در دورٔه ضمن خدمت مجازی ارائه شده است، استفاده کنید. در عین حال، 
در کنار این فیلم ها بخش های کوچک کمک آموزشی نیز قرار داده شده اند که می توانند به عنوان ابزارهای 

کمک آموزشی در کنار بقیٔه اجزای بسته به شما کمک کنند.
کتاب کار تألیف و چاپ شده در »انتشارات مدرسه« حاوی انواع و اقسام پرسش هایی است که با آنها 

می توانید، دانش آموزان را با درس بیشتر درگیر کنید و از آزمون های آن و نمونه سؤاالت آن الگو بگیرید.
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      رویکرد های آموزشی مد نظر در برنامۀ زمین شناسی    

در طراحی آموزشی و سازمان دهی محتوای کتاب دو رویکرد مهم مدنظر بوده است:
  رویکرد تفکر توحیدی

  رویکرد کاربردی محور

       ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان  

از آنجایی که ارزشیابی از درس، جزئی از مراحل آموزش و یادگیری است، روش های ارزشیابی پیشنهادی 
زیر که توسط بیشتر معلمان نیز در کالس اجرا می شوند، می توانند در ارزشیابی آنچه که دانش آموزان در هر 

جلسه و کل جلسه های درس در طول سال یادگرفته اند، مفید واقع شود:

1 ارائۀ آموخته ها و گزارش فعالیت ها 

دانش آموزان با برنامه ریزی معلم می توانند بعضی آموخته های خود را به صورت سمینار در کالس ارائه 
نتایج انجام فعالیت های کتاب را که قرار است گزارش آن را تهیه کنند، به شکل های متفاوت در  یا  دهند 
کالس ارائه دهند. این ارائه می تواند به صورت پرده نگار، پوستر، روزنامٔه دیواری یا مقاله نوشته شده باشد. 
و  تهیه  وارسی  فهرست  به صورت  دانش آموز  ارائٔه  از  را  ارزیابی خود  موارد،  همٔه  گرفتن  نظر  در  با  معلم 

جمع بندی آن را در دفتر ثبت نمره ها وارد می کند.

2 مشاهدۀ کارهای عملی دانش آموزان

در حین برگزاری آزمایشگاه یا انجام فعالیت ها به  صورت فردی یا گروهی، ضمن درنظر داشتن میزان 
فعالیت دانش آموزان، فهرست های وارسی نیز تهیه می شوند که در حین برگزاری آزمایش و پس از آن باید 

تکمیل شوند و مطابق آنها نمره ای به هر دانش آموز تعلق می گیرد که در دفتر نمره ها ثبت می شود.

3  پرسش کالسی

مباحث  از  آن،  در  و  می شود  داده  اختصاص  کالسی  پرسش  به  کالس  وقت  از  بخشی  جلسه  هر  در 
تدریس شده یا ارائه شده توسط دانش آموزان در جلسٔه گذشته، سؤاالتی به  صورت شفاهی از تعدادی از 
داده  او  به  نمره ای  دانش آموز،  آشنایی  و  آمادگی  میزان  و  پاسخ  به  توجه  با  پرسیده می شود.  دانش آموزان 

می شود که توسط معلم در دفتر نمره ها ثبت می شود.
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4  آزمون کتبی کوتاه

سؤال  سه  یا  دو  به  آن  در  که  کرد  برگزار  را  کوتاهی  کتبی  آزمون  می توان  دانش آموزان،  اطالع  بدون 
مطرح شده پاسخ می دهند. نمرهٔ کسب شده در این امتحان ها نیز در دفتر نمره ها ثبت می شود.

5  آزمون پایان فصل

پس از اتمام هریک از فصل های کتاب، با هماهنگی دانش آموزان می توان آزمون پایان فصل را برگزار 
کرد که به صورت کتبی طراحی و در مدت زمان مشخص شده ای برگزار می شود. معلم این نمره را نیز در 

دفتر نمره ها ثبت می کند.

6  نمرۀ مستمر دانش آموزان

با جمع بندی نمره های شفاهی، آزمون کتبی کوتاه، پایان فصل، مشاهدٔه کار عملی، ارائٔه دانش آموز و...، 
همراه با نظر دبیر در مورد دانش آموز که در طول سال تحصیلی به دست آمده است، نمره ای به عنوان مستمر 

اول و دوم در کارنامه ثبت می شود که حداکثر آن 20 نمره است.

7  امتحان نیم سال اول و نیم سال دوم

برنامه  نمره ای طراحی و طبق  آزمونی 20  از کتاب،  از بخش هایی  پیشنهادی دفتر،  بارم بندی  با  مطابق 
و زمان مشخص شده، اجرا می شود که پس از تصحیح ورقه ها، نمرٔه کسب شدٔه دانش آموز به عنوان نمرٔه 

میان سال و پایان سال در کارنامه ثبت می شود.

8 جمع بندی ارزشیابی در کارنامۀ دانش آموز

ـ2ــ 1ــ4( به ترتیب  با توجه به دستورالعمل معاونت آموزش دورٔه دوم متوسطه، مبنی بر اعمال ضریب )1ـ 
برای )مستمر اول، آزمون نیم سال اول، مستمر دوم و آزمون پایان سال ( نمره های ثبت شده توسط دبیر برای 
هر دانش آموز در این ضرایب ضرب و سپس تقسیم بر 8 می شود که در صورت کسب نمرٔه 10، در این درس 

قبول محسوب می شود.


