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زمين شناسى
سال سوم آموزش متوسطه 

رشتۀ علوم تجربى

مؤلـفان:   / ١ /٢٦٢ درسی]  [کتاب های  تجربی  علوم  رشتٔه  متوسطه،  آموزش  سوم  سال  زمين شناسی  عنوان و نام پديدآور: 
علی درويش زاده، … [و ديـگران] برنـامـه ريـزی مـحتوا و نظارت بر تـأليف دفتر برنامه ريزی و تـأليف 

کتاب های درسی؛ [برای] وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی.
مشخصات نشر: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران، ١٣٩١.

مشخصات ظاهری: [  ١٣٢] ص.: مصور
شابک: 978-964-05-0447-5

وضعيت فهرست نويسی: فيپا
يادداشت: مؤلفان: علی درويش زاده، حسن مدنی، محمود صداقت، احمد حسينی و علی هاشمی

يادداشت: چاپ چهاردهم
موضوع: زمين شناسی ــ راهنمای آموزشی (متوسطه)

موضوع: زمين شناسی ــ آزمون ها و تمرين ها (متوسطه)
شناسۀ افزوده: درويش زاده، علی، ١٣١٤ــ

شناسۀ افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، ادارٔه کل چاپ و توزيع کتاب های درسی
شناسۀ افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی

شناسۀ افزوده: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران
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وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى 

برنامه ريزى محتوا و نظارت بر تأليف: دفتر برنامه ريزى و تأليف کتاب های درسی
نام کتاب: زمين شناسی ـ ١/٢۶۲

اعضای شورای برنامه ريزی درسی: خديجه امانی، پرويز انصاری راد، محمدحسن بازوبندی، يارمحمدبای، 
                                                    سهيالبـوذری،  هالـه تيمـورزاده،  جهـانبخش دانشيان،  ژيـالرنـجبـر، 

                                                    سيدمحمد روحانی، مريم عابدينی، سروش مدبری و مازيار نظری
مؤّلفان: على درويش زاده، حسن مدنى، محمود صداقت، احمد حسينى و على هاشمى

آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزيع: ادارۀ  کّل  چاپ و توزيع کتاب هاى درسى
تهران:خيابان ايرانشهرشمالیـ  ساختمان شمارۀ ٤آموزش و پرورش (شهيد موسوی)

تلفن: ۹ـ۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، 
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سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ چهاردهم ۱۳۹۱ 

حّق چاپ محفوظ است.

تغييرات کتاب توسط شورای برنامه ريزی درسی انجام شده است.



آييد  بيرون  وابستگى  اين  از  که  کنيد  کوشش  عزيزان  شما 
ايمانى  انسانى  نيروى  از  و  برآوريد  را  خودتان  کشور  احتياجات  و 

خودتان غافل نباشيد و از اّتکاى به اجانب بپرهيزيد.
             امام خمينى «قّدس سّره الشّريف» 



١ فصل ۱ــ علم زمين شناسى و شاخه های آن 
٢      زمين سياره ارزشمند ما  
٤      زمين و ذخاير معدنی  
٦      زمين پويا  
٧      زمين و محيط زيست  

     زمين شناسی چيست و زمين شناس 
٩      چه کار می کند؟ 
١٠      شاخه های علم زمين شناسی 

بخش ۱  ــ چرخه آب

١٥ فصل ۲ــ آب در هوا 
۱۵ بخار آب در هوا 

فصل ۳  ــ آب در دريا 
۲۴ ويژگى هاى آب دريا 
۳۰ شکل شناسى بستر اقيانوس ها 

۳۳ فصل ۴  ــ آب در خشکى 
۳۳ آب هاى جارى 
۳۵ آب زيرزمينى 
۴۱ يخچال 
۴۴ درياچه ها 

بخش ۲  ــ چرخه سنگ

۴۹ فصل ۵    ــ کانى ها 
۵۰ تشکيل کانى ها 

فهرست مطالب
۵۱ شناسايى کانى ها 
۵۸ طبقه بندى کانى ها 
۶۶ کاربرد کانى ها 

فصل ۶  ــ ماگماتيسم و سنگ هاى آذرين 
۷۱ ذوب و تبلور  
۷۶ بافت  
۷۷ طبقه بندى  
۸۰ موارد استفاده  

۸۲ فصل ۷   ــ سنگ هاى رسوبى 
۸۳ منشأ رسوبات 
۸۵ حمل رسوبات 
۸۸ بافت 
۸۸ طبقه بندى 

فصل ۸     ــ فرآيند دگرگونى و سنگ هاى
۹۵                  دگرگون شده 
۹۶ عوامل دگرگون ساز 
۹۸ اقسام دگرگونى 
۱۰۲ طبقه بندى 
۱۰۴ دگرگونى و منابع طبيعى 

۱۰۷ فصل ۹    ــ تغييرات سنگ ها 
۱۰۷ هوازدگى 
۱۱۱ خاک 
۱۱۳ فرسايش 
۱۲۴ رسوبگذارى 


