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 دقیقه           طراحی آموزشی بر اساس برنامه درس ملی 05مدت :                       مدرسه :                          تهیه کننده : 

 راهبرد موضوعی اصلی :  قاره اروپا و آفریقا دو چهره متفاوت

س
ل از تدری

ت قب
اقداما

 

 ناهمواری ها و موقعیت و وسعت قاره اروپا و آفریقا را بدانند . – هدف کلی : دانش آموزان در این درس بتوانند تفاوت قاره اروپا و آفریقا را تشخیص دهند = دانش آموزان نوع آب و هوا

 اهداف آموزشی : دانش آموزان بتوانند تفاوت دو قاره اروپا و آفریقا را از لحاظ ناهموارها ، آب و هوا و موقعیت و وسعیت بیان کنند.

 عرصه ها

 حیطه ها و اهداف انتظارات از دانس آموزان در این درس

 خدا خود دیگران تطبیع

 تعقل با تفکر در طبیعت و نشانه های خداوند در طبیعت به عظمت و قدرت خداوند پی ببرند *   *

 ایمان تفکر و تعقل در طبیعت باعث افزایش ایمان به خداوند بشود * *  

 علم نش جغرافیایی دانش آموزان افزایش یابد.با شناخت قاره اروپا و آفریقا بر دانش های دانش آموزان افزوده و بر علم و دا  *  

 عمل دانستی های خود را برای رضای خدا و پیشرفت جامعه به کار ببریم و به سفارشات بزرگان و ائمه اطهار عمل کنیم .  *  

 خالقا اخالق فردی و اجتماعی خود را بهتر درک کنیم که اخالق انسان را خوشبخت و سعادت مند خواهد کرد .  *  

  روش تدریس  مدل و گروه بندی 

  رسانه های کمک آموزشی نقشه ناهمواری ها اروپا و آفریقا –کره زمین  –نقشه جهان نما 

7 
موقعیت و  با نصب نقشه در کالس و قراردادن کره زمین بر روی میز ، با توضیح جهان و نشان دادن قاره های جهان ، قاره اروپا و آفریقا را از لحاظ

 وسعت آنها را در روی کره زمین و نقشه نشان داده می شود.
  ایجاد ارتباط و انگیزه سازی
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 نتایج ارزشیابی زیر نقطع شروع آموزش را مشخص می کند. 

 وسعت و ناهمواری ها  –خصوصیات قاره اورپا از لحاظ آب و هوا  – 3نام قاره های کره زمین را سوال کرده و پاسخ دهند                             – 1

 وسعت و ناهمواری ها  –خصوصیات قاره آفریقا از لحاظ آب و هوا  – 4کدام قاره به قاره اسیا نزدیک است                                                      – 2

  ارزشیابی تحصیلی 

 

ن توضیح داده و در مورد ناهمواری ها ، آب و هوا و ویژگی های طبیعی و با توجه به جواب سواالت قاره اروپاغ و موقعیت آنرا در کره زمی – 1

 استانی قاره اروپا را ارائه داده و توضیح داده می شود . 

 الزم را ارائه داده می شود .  –در مورد قاره آفریقا نیزمطالب مربوط به ویژگی ها ، موقعیت و وسعت قاره توضیحات  -2

 اره اروپا و آفریقا مورد بررسی قرار داده می شود .تفاوت های اساسی بین ق – 3

متن درسی توسط دانش آموزان روخوانی شده و سواالت مهم و اساسی درس را گفته و فعالیت کتاب توسط دانش آموزان و با راهنمائی  – 4

 اینجانب اشکالت را برطرف نمایم . 

 فعالیت های معلم

 و دانش آموز 

اجرای  

 تدریس 

0 

 ن سواالت را از دانش آموزان می پرسم . مشابه ای

 از نظر وسعت قاره ارویا چندمین قاره جهان است ؟   – 1

 ناهمواریهای قاره اروپا به چند دسته تقسیم می شود؟  – 2

 نوع آب و هوا و مهمترین رودهای قاره اروپا کدامند؟  – 3

 می شود. در مورد موقعیت و ناهمواری های قاره آفریقا سوال پرسیده  – 4

 در مورد آفریقای مرطوب و خشک و موقعیت جغرافیایی آنها سوال پرسیده می شود.  – 0 

 ارزشیابی تکوینی 

 ارزشیابی پایانی  در پایان درس از چند نفر دانش آموز در مورد مفاهیم اساسی قاره اروپا و آفریقا سوال کرده و اشکاالت آنها را برطرف می کنم . 0
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 تعیین تکلیف  بعد ارزشیابی درس و تکمیل کار برگ مربوط به درس به عنوان تکلیف جلسه آینده برای جلسه  

 


