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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، 
نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب 

مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

علوم زمىن ـ 291/1 نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألىف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
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لىدا نىک روش )مدیر امور فنی و چاپ(ـ  علىرضا رضائى کُر )طراح جلد(ـ   زهره بهشتی شىرازی 
)صفحه آرا(ـ  مریم دهقان زاده )رسام(ـ  کبری اجابتی، سىف الله بىک محمد دلىوند، حسىن چراغی،  

زینت بهشتى شىرازى، حمىد ثابت کالچاهی )امور آماده سازی(

شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خىابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهىد موسوی(
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

نشانی سازمان:

کرج   ـ  مخصوص  جادۀ   ١٧ کىلومتر  تهران:  ایران  درسی  کتاب های  ونشر  چاپ   شرکت 
پستی:  صندوق   ،44985160 دورنگار:  ـ ٤٤٩٨٥١٦١،    ٥ تلفن:  خىابان ٦١  )داروپخش( 

ـ  ٣٧٥١٥  ١٣٩

ناشر:

چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ هجدهم ١٣٩6 سال انتشار و نوبت چاپ:

برای دریافت فایل pdf کتاب های درسی به پایگاه کتاب های درسی به نشانی www.chap.sch.ir و 
 www.irtextbook.ir برای خرید کتاب های درسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی

یا www.irtextbook.com  مراجعه نمایىد.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



اساس	عالم	بر	تربىت	انسان	است.	انسان	عصارٔه	همٔه	موجودات	است	و			فشردٔه	تمام	
عالم	است	و	انبىا	آمده	اند	براى	اىنکه	اىن	عصارٔه	بالقوه	را	بالفعل	کنند	و	انسان	ىک	موجودى	
الهى	بشود	که	اىن	موجود	الهى	تمام	صفات	حق	تعالى	در	اوست	و	جلوه	گاه	نور	مقدس	حق	

تعالى	است.	
امام خمىنى )رحمة الّلٰه علىه(
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دانش آموزان عزىز
هدف	از	مطالعٔه	درس	علوم	زمىن،	دو	چىز	است:

ــ	با	مبانى	اىن	علم	و	حىطٔه	عمل	آن	آشنا	شوىد	و	کاربردهاىش	را	بشناسىد.
ــ	براى	ورود	به	رشته	هاى	وابستٔه	دانشگاهى	آماده	شوىد.

با	نگاهى	به	عناوىن	و	فصل	هاى	کتاب	و	آنچه	در	سال	گذشته	فرا	گرفتىد،	باىد	درىافته	باشىد	که	
حىطٔه	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.	
مراد	از	روش		علم،	چگونگى	نگرشى	است	که	دانشمندان	در			ضمن	مطالعٔه	ىک	رشته	ازعلم	دارا	هستند.	
در		واقع	با	مطالعٔه	روش	علم،	باىد	درىابىد	که	ىک	اندىشٔه	علمى	چگونه	پىدا	مى	شود	و	چگونه	تحول	و	
تکامل	مى	ىابد.	زمىن	شناسى،	دانشى	جدىد	است	و	هنوز	نکات	نامعلوم	و	مسائل	حل	نشدٔه	بسىارى	در	
آن	وجود	دارد	که	دانشمندان	در	صدد	حل	آنها	هستند.	توجه	داشته	باشىد	که	وقتى	مسئله	اى	مطرح	
مى	شود،	دانشمند	به	جمع آورى اطالعات	مى	پردازد،	فرضىه	مى	سازد	و	سپس	فرضىٔه	خود	را آزماىش	
مى	کند.	آنچه	مورد		توجه	و	حائز	اهمىت	است،	همىن	فراىند	در	روش	علمى	است	که	مورد		تأکىد	است.	

محتوا،	آسان	حاصل	مى	آىد.	
باىد	مشاهده	گر	دقىقى	 بىاموزىد.	 باىد	در	خود	طبىعت	 را	 باشىد	که	علوم		زمىن	 به	خاطر	داشته	
باشىد	و	همه			جا	به	جست		و	جوى	دالىل	بروىد.	در	بىشتر	رشته	هاى	علوم		زمىن،	تفسىر ىافته ها،	ما	را	
به	واقعىت	ها	مى	رساند.هىچ	کدام	از	ما	درون	زمىن	را	ندىده	اىم.	از	گذشتٔه	زمىن	با		استفاده	از	شواهد	
و	قراىن	آشنا	شده	اىم	و	با	آنکه	خودمان	پا	را	از	کرٔه	زمىن	فراتر	نگذاشته	اىم،	اطالعات	خوبى	را	دربارٔه	
دنىاهاى	ماوراى	زمىن	حاصل	آورده	اىم.	از	اىن	رو،	تأکىد	مى	کنىم	که	شما	نىز	چنىن	روشى	را	در	مطالعٔه	

علوم		زمىن	و	ساىر	رشته	هاى	علم	درپىش	بگىرىد.		




