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دانش آموزان عزىز
مطالعه درس علوم زمىن ،دو چىز است:
هدف از
ٔ
حىطه عمل آن آشنا شوىد و کاربردهاىش را بشناسىد.
ــ با مبانى اىن علم و
ٔ
وابسته دانشگاهى آماده شوىد.
ــ براى ورود به رشته هاى
ٔ
با نگاهى به عناوىن و فصل هاى کتاب و آنچه در سال گذشته فرا گرفتىد ،باىد درىافته باشىد که
حىطه علوم  زمىن وسىع است و در دانشگاه ها ،رشته هاى متعددى را در ارتباط با آن مى توانىد انتخاب
ٔ
کنىد ،و در آنها صاحب تخصص شوىد .پاىه هاى اقتصادى کشور ما را علوم زمىن تشکىل مى دهد
و شما در اىن درس ،عالوه بر آشناىى با منابع طبىعى و پر  ارزش کشور ،باىد راه محافظت از آنها را
نىز فرا بگىرىد.
در آموزش علوم  زمىن نىز مانند هر  علم ،به  دو چىز توجه مى شود :محتواى   علم و روش  علم.
مطالعه ىک رشته ازعلم دارا هستند.
مراد از روش  علم ،چگونگى نگرشى است که دانشمندان در   ضمن
ٔ
اندىشه علمى چگونه پىدا مى شود و چگونه تحول و
مطالعه روش علم ،باىد درىابىد که ىک
در  واقع با
ٔ
ٔ
نشده بسىارى در
تکامل مى ىابد .زمىن شناسى ،دانشى جدىد است و هنوز نکات نامعلوم و مسائل حل ٔ
آن وجود دارد که دانشمندان در صدد حل آنها هستند .توجه داشته باشىد که وقتى مسئله اى مطرح
فرضىه خود را آزماىش
مى شود ،دانشمند به جمع آورى اطالعات مى پردازد ،فرضىه مى سازد و سپس
ٔ
مى کند .آنچه مورد  توجه و حائز اهمىت است ،همىن فراىند در روش علمى است که مورد  تأکىد است.
محتوا ،آسان حاصل مى آىد.
به خاطر داشته باشىد که علوم  زمىن را باىد در خود طبىعت بىاموزىد .باىد مشاهده گر دقىقى
باشىد و همه   جا به جست  و جوى دالىل بروىد .در بىشتر رشته هاى علوم  زمىن ،تفسىر ىافته ها ،ما را
گذشته زمىن با  استفاده از شواهد
به واقعىت ها مى رساند.هىچ کدام از ما درون زمىن را ندىده اىم .از
ٔ
درباره
کره زمىن فراتر نگذاشته اىم ،اطالعات خوبى را
ٔ
و قراىن آشنا شده اىم و با آنکه خودمان پا را از ٔ
مطالعه
دنىاهاى ماوراى زمىن حاصل آورده اىم .از اىن رو ،تأکىد مى کنىم که شما نىز چنىن روشى را در
ٔ
علوم  زمىن و ساىر رشته هاى علم درپىش بگىرىد  .

