این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت
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به نام خدا
تهیه کنند:

مدرسه:

ماده درسی:مطالعات اجتماعی
مدت۰۵:دقیقه درس۹۱:

پایه :هشتم

عنوان درس:ویژگی های منطقه جنوبی آسیا

طراحی آموزشی براساس برنامه درس ملی

راهبرد موضوعی اصلی:فضا مکان_فعالیت های اقتصادی_خط و فرهنگ و هویت
هدف کلی  :آشنایی دانش آموزان با موقعیت و ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا
اهداف آموزشی :دانش آموزان در پایان درس _۹کشور های وسیع منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرند_2دریا ها و اقیانوس های منطقه جنوب غربی آسیا را پیدا کرده و
نام ببرند_3جمعیت کشور های جنوب غربی آسیا را مقایسه کنند
اقدامات قبل از تدریس

حیطه ها و اهداف

انتظارات از دانش آموزان در این درس

تعقل
ایمان

عرصه ها
خدا



_۹درمورد عظمت وجود ذخایر نفت و گاز در منطقه ی جنوب غربی آسیا تفکر کنند _2انواع آب و


هوای منطقه ی جنوب غربی آسیا را بررسی کنند
علم

خود

 _۹نسبت به استفاده از نعمت های خدادادی منطقه نگرش مثبت داشته باشند




_2به نقش رونق گردش گری و تجارت و بازرگانی در اقتصاد کشور ها باور داشته باشند
عمل

_۹پر تکلم ترین زبان های منطقه ی اسیای جنوب غربی را نام ببرند
_2بیابان های منطقه ی جنوب غربی اسیا را نام ببرند_3موقیت منطقه ی جنوب غربی اسیا را در





نقشه نشان بدهند
اخالق

دیگران

_۹در مورد فعالیت های اقتصادی جنوب غربی اسیا روزنامه ی دیواری تهیه کنند

طبیعت




این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت
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-2کابرگه ی نقشه خوانی جنوب غربی اسیا را انجام دهند
_۹نسبت به مصرف صحیح استفاده از ثروت های فراوان منطقه عالقه نشان دهند
روش تدریس

مدل و گروه



دانش آموزان را در  6گروه  ۰نفری در مدل دلخواه سازمان دهی می کنیم

بندی
رسانه های کمک آموزشی

عکس های کتاب _محتوای الکترونیکی_نقشه_کره ی جغرافیایی

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی

بیان مطلبی در مورد تاثیر در آمد نفت در ثروتمند شدن کشور های منطقه

ارزشیابی تشخیصی

_۹دین های بزرگ اسیا را نام ببرند

زمان
3

۰

_2موقعیت قاره ی اسیا را بدانند
_3اقیانوس های جهان را نام ببرند
اجرایی تدریس

فعالیت های معلم و دانش

_۹دانش اموزان به گروه های ۰نفره تقسیم میشوند

آموز

_2برای هر گروه موضوعی از درس انتخاب میشود
_3یک نفر به عنوان سر گروه بعد از مطالعه ی درس با اعضای گروه درس را توضیح میدهد
_4بعد از توضیح به وسیله ی تمام اعضای گروه معلم توضیحات کامل وکافی را بیان میکند
_۰در ضمن توضیح درس از وسایل کمک اموزشی مانند نقشه و محتوای الکترونیکی استفاده میشود

3۵

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت
فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
ارزشیابی تکوینی

_۹کاربرگه شماره ۹3نقشه خوانی اسیای جنوب غربی را انجام دهید

۰

_2دریا ها اقیانوس های منطقه جنوب غربی اسیا را از روی نقشه نام ببرید
_3انواع اب و هوای منطه جنوب غربی اسیا را نام ببرید وتوضیح دهید
ارزشیابی پایانی

_۹کشور های جنوب غربی اسیا که از نظر اقتصادی پیشرفت نکرده اند را نام ببرید

۰

_2منطقه جنوب غربی اسیا به کدام قاره ها متصل میشود نام ببرید
_3پرجمعیت ترین کشور های منطقه جنوب غربی اسیا را نام ببرید
تعیین تکلیف

در مورد کشور هایی که اقتصاد انها وابسته به نفت است با چه مشکالتی روبه رو میشوند به صورت گروهی
تحقیق انجام دهید

2

