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 انتظارمي رود دانش آموزان بتوانند: 

 مفهوم سكونتگاه را از ديدگاه جغرافيا با ذكر مثال توضيح دهند. -1

عوامل شكل گيرى سكونتگاه در گذشته وحال را با يكديگر مقايسه  -7

 كنند. 

عوامل طبيعي و انساني اثرگذار برگسترش سكونتگاهها ، درگذشته و -8

 حال را مقايسه كنند. 

 ويژگيهاى انواع سكونتگاه از نظرشيوه زندگي ليست كنند. -4

 عوامل تاثيرگذار برشكل سكونتگاه را توضيح دهند. -9

 تغييرات جمعيتي سكونتگاه هاى ايران را برروى نمودارهاى جمعيتي -6

( تحوالت درصد رشد ساالنه جمعيت ، ميزان  رشد جمعيت شهرهاى 

 كشور) را تجزيه و تحليل كنند. 

 نارساييهاى موجوددرشهرهاى پرجمعيت راباذكرداليل استدالل كنند. -2

باتوجه به وضع جغرافياى شهرها و روستاها، نقش هريك را -8

 مشخص كنند. 

 هدف هاى رفتارى درس  

 

مستنداتي(متن، تصوير)از مهاجرت معكوس به كالس (نصب برروى -5

 تابلو)ارائه دهند. 

باتوجه به تغييرات در سكونتگاه ها ، تمايل به مطالعه و جمع -10

 آورى اطالعات از آينده سكونتگاه ها را داشته باشند. 

 

تصاويرمتعدد در خصوص مفاهيم شكل گيرى ، گسترش ، شكل و نقش 

سكونتگاه ها ، نقشه راه ابريشم به فارس ، اطالعات جديد  از تغييرات 

،بريده ى روزنامه ازمسائل روز و جمعيتي مثل تاسيس شهردارى

 تاريخيسكونت گاهها 

 مواد و وسايل موردنياز 



  
 

 

به منظور آماده سازى دانش آموزان ، با مفهوم سكونتگاه شروع كنيد.به 

كتاب به نقش عوامل طبيعي و انساني در شكل  26كمك تصاوير صفحه

 گيرى يك سكونتگاه توجه كنيد.  

دراينجامي توانيد از يك تصوير سكونتگاه شهرى هم كمك بگيريد و با 

استفاده ازدوتصوير سكونتگاه شهرى وسكونتگاه روستايي وجود عوامل 

متعدد رادرآن مشخص كنيد، به طور مثال وجود مجموعه اى از مساكن و 

 عوامل طبيعي و انسان در هردو و تفاوت در برخي از عوامل.  

   قبل از شروع درس

باتوجه به انتظارات يادگيرى، مفهوم سكونتگاه راازديدگاه جغرافيابا ذكر 

مثال بيان كنند ، عوامل شكل گيرى  سكونتگاه ، عوامل طبيعي و انساني 

اثرگذار بر گسترش سكونتگاه ها ، در گذشته و حال را مقايسه  كنند و 

 ويژگيهاى انواع سكونتگاه از نظر شيوه زندگي بيان كنند.  

 ارزشيابي ورودى 

شكل گيرى سكونتگاه ها، عوامل اثرگذاردرگسترش سكونتگاه ها، انواع 

سكونتگاه ها،شكل سكونتگاه ها، تغييرات جمعيتي سكونتگاه هاى ايران 

 نقش سكونتگاه ها، شهرگريزى.  

 آماده سازى  رئوس مطالب

ازطريق پاورپوينت و روش نمايشي وروشهاى پرسش   و پاسخ و بارش 

سخنراني و استفاده ازتصاويرسكونتگاهها پاسخ فعاليت ها هم با   فكرى و

 كمك دانش آموزان داده مي شود. 

فعاليتها

ى  

مربوط 

بهروش 

 ها   

  

تصويرى ازيك سكونتگاه روستايي(در انتخاب تصوير هدف موردتوجه 

 باشد) را به دانش آموزان نشان دهد و از آنهاسوال كنند به نظر شما چه 

ارائه درس  رئوس مطالب 

 جديد 

 



  
 

 

 عواملي ميتوانددربه وجودآمدن ونحوه ى گسترش اين روستااثر بگذارد: 

الزم به ذكر است دانش آموزان  در اين زمينه ، اطالعات در پايه چهارم 

ابتدايي كسب كرده اند.سپس تصوير ازيك سكونتگاه شهرى بگذاريد و 

هريك ازعوامل اثرگذاردرشكل گيرى برروى روستاها رابا شهر مطابقت 

 دهيد. به طور مثال ، آب در شكل گيرى هردو مهم است.  

كتاب  22و 26هيدبه اطالعات داده شده درصفحاتازدانش آموزان بخوا

مراجعه كنند وباتوجه به آنهاو ضمن مشورت با يكديگر عوامل اثرگذار 

 برشكل روستاها را ليست كنند. 

كتاب را انجام  28صفحه  1ازدانش آموزان بخواهيدفعاليت شماره

 دهند. 

براى ورودبه بحث عوامل اثرگذاردرگسترش سكونتگاه ها مي توانيد دو 

سوى اطالعات متضاد ازسكونتگاه درمعرض ديد دانش آموزان پاسخ به اين 

سوال زمينه  هاى الزم براى پرسش بعدى را آماده مي كند . از آنها 

بپرسيدپه عواملي سبب پديدآمدن شهرهايي باجمعيت زياد (كالن شهر ) 

. باتوجه به اينكه دانش آموزان درپايه ى نهم درباره شهرنشين ، مي شود

پيدايش ما در شهر ، ابر شهر و مشكالت آنها  در درس  جمعيت جهان 

 خوانده اند، مي توانيد توضيحات خوبي از آنها داشته باشيد. 

براى تدريس نقش سكونتگاه مي توانيد خيلي ساده وارد بحث شويد. از 

به چه شهرى مشهور است. بهتر است كه xيدكه شهر دانش آموزان بپرس

تعدادى شهركه داراى ويژگيهاى متفاوتي هستند را در نظر داشته باشيد و 

پرسش ها را درباره شهرها ادامه دهيد. باتوجه به پاسخ ها، مي توانيد 

مفهوم نقش سكونتگاه راتوضيح دهيد. از دانش آموزان بخواهيد تصاوير 

د. وباتوجه به هر تصوير نقش سكونت مرتبط با آن رانگاه كنن 84صفحه 

راتعيين كنند. براى درك بهتر مفهوم نقش سكونتگاه ها از دانش آموزان 

 كتاب را انجام دهند.   89بخواهيد فعاليت صفحه 

براى  تدريس بخش  پاياني درس با سوال  چه كسي مي داند مهاجرت 

  



  
 

 

 

جمله مفاهيم قابل لمس براى دانش آموزان  است . انجام فعاليت صفحه 

كتاب مي تواندبراى تكميل تدريس اين مفهوم كافي باشد. بخشي از  89

اين اطالعات ميتواند مربوط به سكونتگاههايي كه در طول زمان محدود ويا 

ازبين رفته اند، باشد. بخشي ديگر سكونتگاههايي كه از رشد خوبي 

 برخورداربوده اند راتشريح كنند. ازدانش آموزان 

يه وتحليل كنند. و نتايج اين تجزيه و تحليل را بخواهيدمطالب فوق را تجز

كتاب كمك مي  25و 28به صورت ليستي از عوامل انجام فعاليت صفحات 

 كندتا نقش يكي از عوامل طبيعي به خوبي مشخص شود.  

براى  ورود به مفهوم شكل  سكونتگاه  تصاوير وسيله  خوبي براى فهم 

ندانواع شكل سكونتگاهها سريع مطالب هستند.تصاويرروستاوشهرمي توا

كتاب هم مي تواند به  81و80رامشخص كند. مجموعه ى تصاويرصفحات 

 بخشي از آنچه مورد نظر دبيرمحترم باشد پاسخ دهد. 

براى  تدريس مفهوم تغييرات جمعيت و پيدايش شهرهاى پر جمعيت از 

 كتاب را نگاه كنند .   87دانش  آموزان  بخواهيد نمودار هاى صفحه ى 

تغييرات پيش آمده دردهه هاى اخيررا مورد بررسي قرار دهند و نظرات 

خودرابه دوستان خود در كالس بگويند. سپس ازدانش آموزان بخواهيد كه 

كتاب نگاه كنندورابطه ى بين 88به جدول كالن شهرهاى ايران صفحه ى

 نمودارهاى قبلي و اين اطالعات جمعيتي بيان كنند.   

  

اساليدهاى تهيه شده درپاورپوينت نمايش داده ميشودوقبل از هرچيزى از 

دانش آموز سوال مي شود و سپس معلم با كمك دانش آموزان پاسخ 

سواالت را باكمك نمايش پاورپوينت توضيح مي دهد. پاسخ فعاليت ها هم 

 با كمك دانش آموزان داده مي شود. 

فعاليت هاى 

مربوط 

 بهروش ها  

  



  
 

 

خالصه درس توسط معلم ونوشتن آن روى تابلوو انجام فعاليتهاى  ارائه 

معرفي سايتهايي درمورد سكونتگاه -مربوط به فعاليتهاى درس وحل آنها

 هاى شهرى و روستايي در ايران  

فعاليت هاى 

 مربوط به

 روش ها 

فعاليت هاى 

 تكميلي  

 -پرسش چند سوال از دانش آموزان  از روى نقشه ها و تصاوير كتاب 

 پرسش از دانش آموزان درحين تدريس  

 ارزشيابي تكويني 

 

كتاب را  28صفحه  7درابتدا ازدانش آموزان بخواهيد كه فعاليت شماره 

انجام دهند. استفاده ازكتاب استان شناسي واطالعات اضافي توسط دبير 

مربوطه به دانش آموزان براى دستيابي به پاسخ كاملتركمك مي كند . با 

 خالصه كردن وجمع بندى مطالب مربوط به شكل گيرى، 

شكل، نقش و تغييرات جمعيتي سكونتگاه ها اهم مطالب مربوط به آنها را 

 نيد. مرور ك

 به پايان ببريد 

مفاهيم شكل گيرى،گسترش،شكل،نقش وتغييرات جمعيتي سكونتگاه 

هاباتوجه به مواردى كه درانتظاريادگيرى مطرح شده است،محورارزشيابي 

هستند. فعاليتهاى دانش آموزان درفرآيند تدريس نقش مهمي در مجموع 

 ارزشيابي در واحد يادگيرى دارد.  

 ارزشيابيمحورهاى مهم 



  
 

 

چه عواملي در شكل گيرى سكونتگاه هاى شهرى و روستايي نقش -1

 دارد. 

 نقش آب در شكل گيرى سكونتگاه هاى روستايي را بنويسيد. -7

 عوامل گسترش سكونتگاه هاى شهرى و روستايي چيست؟  -8

 علل از بين رفتن شهر بيشاپور چيست؟ -4

 انواع سكونتگاه ها در ايران را نام ببريد. -9

 ويژگي زندگي عشايرى را بنويسيد. -6

 ويژگي سكونتگاه هاى روستايي چيست؟ -2

 شهر را تعريف كنيد. -8

 روستا را تعريف كنيد. -5

 شهر چه ويژگي هايي دارد؟ -10

 اجزاء سكونتگاه روستايي را نام ببريد. -11

 ام ببريد. اجزاء سكونتگاه شهرى را ن -17

 دو طبقه بندى كلي سكونتگاه هاى روستايي را نام ببريد.  -18

 ويژگي هاى روستاها را بنويسيد. -14

 روستاهاى متمركز را تعريف كنيد. -19

 انواع روستاهاى متمركز را نام ببريدو معموال هريك در كجا شكل  -16

نمونه هايي از پرسش و 

 پاسخ درس  



  
 

 

 گرفته اند. 

انواع شكل سكونتگاه هاي شهري را نام ببريد و براي هركدام مثالى -12

 بياوريد. 

 شكل سكونتگاه هاي در شهراصفهان و همدان چيست. -01

 عوامل تغيير سكونتگاه هاي شهري در سه دهه اخير چيست. -09

 كالن شهر را تعريف كنيد. -87

 د. اراك و كرمانشاه را بنويسي -تهران -نقش شهرهاي تبريز-80

 نكات مهم در مورد نقش سكونتگاه ها را بنويسيد. -88

 شهرگريزي چيست؟ -8٣

 نام ديگر شهرگريزي رابنويسيد. -84

 علل شهرگريزي رابنويسيد. -85

 

  

  

  

  


