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 جدول طرح درس روزانه

 نام درس: جغرافياي ايران  مشخصات کلی

 موضوع درس: توانهاي اقتصادي ايران 

 دقيقه 08مدت جلسه: 

  نام مدرسه:  

 نفر  80آموزان:  تعداد دانش 

 علوم انسانى -مقطع تحصيلى و رشته: پايه دهم

   نام دبير:  

  تاريخ: 

 هاي کشاورزي، صنعت و خدمات هاي اقتصادي ايران در بخش بررسى و تحليل توان هدف کلی

 رود بتوانند: يآموزان انتظار م در پايان درس از دانش اهداف اختصاصی

ديدگاهى کلى نسبت به مفاهيم توسعه پايدار، -8

ظرفيتهاي محيطى، عدالت اجتماعى و توسعه 

 اقتصادي پيدا کنند.

 ارکان اصلى اقتصاد ايران را تشخيص دهند. -2 

اهميت بخشهاي مختلف اقتصادي در ايران را -3

 بررسى و تحليل کنند. 

 سهم و نقش بخش کشاورزي را توضيح دهند. -4

با توجه به شرايط اقليمى و جغرافيايى زيربخشهاي -5

 کشاورزي را بررسى کنند. 

ك سهم بخش باغداري در اقتصاد کشاورزي را در-6

 کنند.

چالشهاي بخش کشاورزي را با توجه به بحران -7

 کمآبى در ايران را مورد بحث قرار دهند. 

در مورد مزاياي کشت گلخانهاي اطالعاتى -0

 کسب کنند. 

سهم بخش دامداري در اقتصاد کشاورزي را -9

 توضيح دهند. 

سهم و نقش بخش صنعت و معدن را توضيح -88

 دهند. 

و ماشينى را بهروشنى  مفهوم صنايع دستى -88

 توضيح دهند. 

اهميت زيربخشهاي صنايع ماشينى مانند  -82

نفت و گاز، پتروشيمى، فلزات اساسى، 

خودروسازي، ماشينسازي و صنايع شيميايى و 

 غذايى را بيان کنند. 

 سهم اشتغال در بخش معدن را تشريح کنند.-83

 سهم و نقش بخش خدمات را توضيح دهند. -84
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بخش گردشگري و داليل اهميت آن را  جايگاه-85

 تبيين کنند. 

 

مراجعه به سايت مدرسه براي جستجوي مطالب مفيد درباره توان اقتصادي ايران و انتخاب مقاالت مفيد  وسايل مورد نياز

 جهت طرح و بحث در کالس به اضافه اساليدهاي تهيه شده از رئوس اصلى مفاهيم درس  

قبل از شروع 

 درس

 شروع مناسب تحليل و بررسى بخشهاي اصلى اقتصاد و نقش آنان در توسعه پايدار کشور است. * 

با طرح چند سؤال درباره وضعيت اقتصادي و بخشهاي کشاورزي، صنعت و خدمات از دانشآموزان * 

 بخواهيد اطالعات قبلى خود را در اين زمينه بيان کنند.  

پيش دانستههاي دانشآموزان درباره توانهاي اقتصادي ايران را روي  با استفاده از بحث گروهى، اطالعات و* 

 تابلوي کالس بنويسيد. 

در اين مرحله سعى کنيد  با ياري دانشآموزان و تجزيه و تحليل موارد مذکور؛ آنان به نقش بخشهاي * 

 مختلف اقتصادي در ايران واقف گردند.

در مورد اقتصاد ايران و نقش ظرفيتهاي محيطى در توسعه پايدار مطرح پرسشهايى از درسهاي سال گذشته  ارزشيابی ورودي

 گردد.

 فعاليت هاي مربوط به روش ها رئوس مطالب آماده سازي

بخش  -بخش کشاورزي -وانهاي اقتصادي ايرانت

 خدمات و گردشگري -صنعت و معدن

از طريق نمايش اساليد، روشهاي بحث متمرکز 

 گروهى، بارش فكري و سخنرانى

 فعاليت هاي مربوط به روش ها رئوس مطالب ارائه درس جديد

با نمايش نمودار آغازين درس دهم، سهم و نقش 

بخشهاي توان اقتصادي ايران را مورد بحث و گفتگو 

آموزان بخواهيد با توجه به  قرار دهيد. از دانش

مفاهيم توسعه پايدار و عدالت اجتماعى بيان کنند 

اقتصادي ايران را تشكيل مىدهد. چه مفاهيمى توان 

هاي کشاورزي،  با مباحث چالشى ارتباط بين بخش

صنعت و معدن و خدمات و گردشگري را مورد تحليل 

و تبيين قرار دهيد. نقش و جايگاه هر بخش را به 

ابتدا مقاالت و مطالب گزيده به دقت بررسى 

مىشود و مطالب منتخب گلچين و گردآوري 

در قالب اساليدها  مىگردد، سپس مفاهيم درس

بيان مىگردد و در نهايت با ترکيب همه مطالب و 

مباحث از طريق بارش فكري، دبير به همراه 

 بندي، تحليل و جمع دانشآموزان به بررسى، دسته

 ردازند. ی پم بندي مباحث مطرح
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 دقت مورد بررسى قرار دهيد و با گفتگو و ارائه مثال

 هاي متناسب به تحليل آنها بپردازيد. سعى بر اين

است که دانشآموزان در نهايت به اهداف رفتاري 

دست يابند. براي ورود به مباحث باغداري و دامداري 

از مفاهيم پايه علم کاربردي کشاورزي کمك بگيريد و 

کم،  ره وريمحدوديت منابع آب و خاك، به به راجع

وجود آفات و خسارات طبيعى، نوسانات آب و هوايى، 

 کشاورزي بحث کنيد.ثباتى در قيمت محصوالت  بى

جايگاه صنايع ماشينى در صادرات غيرنفتى کشور را 

با مراجعه به آمار و ارقام موجود مورد بررسى قرار 

دهيد و همچنين در مورد رونق صنايع دستى در 

بحث و  هاي واقعى به استان کرمانشاه با ارائه مثال

گفتگو بپردازيد. همچنين از دانشآموزان بخواهيد 

صنعت را انجام دهند تا ديدگاه مناسبى  فعاليت بخش

 نسبت به اهميت اين بخش پيدا کنند. 

هاي متعدد ايران براي گسترش بخش  توانمندي

 دقت مورد بحث و گفتگو قرار دهند. گردشگري را به

 

فعاليت هاي 

 تكميلی

مربوط به فعاليتهاي درس و حل آنها. ارائه خالصه درس توسط دبير و نوشتن آن روي تابلو و انجام تكاليف 

 هاي کشاورزي، صنعت و معادن و خدمات و گردشگري-معرفى سايتهاي اقتصادي در زمينه

 آموزان در حين تدريس پرسش از دانش ارزشيابی تكوينی

با مشارکت  آموزان بخواهيد بندي نهايى را انجام دهيد. از دانش با بررسى و تحليل تمام مباحث، جمع به پابان ببريد

 يكديگر فعاليتهاي درس را انجام دهند. 

هاي مختلف اقتصادي در استان  آموزان بخواهيد سهم شاغالن بخش شود از دانشی همچنين پيشنهاد م

 کرمانشاه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. 

 اهتمام گردد.مخصوصاً به بررسى و جايگاه بخش باغداري، زراعت و دامداري در استان کرمانشاه 
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محورهاي مهم 

 ارزشيابی

بيان مفاهيم اقتصادي، شناخت توانهاي جغرافيايى و محيطى در راستاي اهداف توسعه پايدار، توضيح 

جايگاه بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، توضيح جايگاه صنعت و معدن در اقتصاد ايران، تشريح نقش 

ها و  هاي اقتصادي در هر کدام از زيربخش ت چالشخدمات و گردشگري در افزايش توان اقتصادي، شناخ

 کليه مواردي که در انتظارات يادگيري مطرح شده، محور ارزشيابى هستند.

نمونه هاي از 

پرسش و پاسخ 

 درس

 .توسعه پايدار را تعريف کنيد. 8

 هاي آينده است.  هاي نسل توسعه پايدار به معناي تأمين نيازهاي امروز، بدون کاستن از توانمندي

هاي جغرافيايى و درك  حل مناسب براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار چيست؟ شناخت توان راه.2

 هاي محيطى ايران.  صحيح ظرفيت

درصد، صنعت 6/86هاي مختلف اقتصادي در ايران به چه ميزان است؟ کشاورزي سهم شاغالن بخش.3

 درصد.  5/58درصد، و خدمات 4/32

 مفهوم کشاورزي را بيان کنيد. .4

منظور برطرف کردن اين نياز، شكلى از رابطه بين  رين نيازهاي انسان، نياز به غذا است. بهی تز اساسيكى ا

 ناميم. ی يجاد شده است که آن را کشاورزي مانسان و محيط طبيعى ا

 چرا کشاورزي در اقتصاد کشور نقش بسيار مهمى دارد؟ .5

مندي صحيح از  حياتى در تأمين مواد غذايى سالم، خودکفايى، ايجاد اشتغال و بهره به دليل ايفاي نقش

 مواهب الهى مانند آب و خاك. 

 مهمترين فعاليتهاي بخش کشاورزي را نام ببريد. .6

 زراعت، باغداري و دامداري. 

 چه محصوالتى در نقاط مختلف ايران کشت مىشوند؟ .7

 اي و محصوالت صنعتى  حصوالت جاليزي، نباتات علوفهانواع غالت، حبوبات، سبزيجات و م

 چرا ايران در تأمين برخى از محصوالت زراعى به واردات وابسته است؟ .0

ت طبيعى، نوسانات آب و کم، وجود آفات و خسارا ه وريدوديت در منابع آب و خاك، بهربه دليل مح

 باتى در قيمت محصوالت و ...ث هوايى، بى

 ن محصوالت باغى چيست؟ .دليل تنوع فراوا9

 اختالف شديد درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحى مختلف ايران 
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 . چرا کشت محصوالت باغى مزيت نسبى بيشتري دارد؟ 88

 چون امكان کشت انواع گوناگون ميوههاي سردسيري، نيمه گرمسيري و گرمسيري وجود دارد. 

 ري چيست؟ پسته، انار و خرماي ايرانى. ترين اقالم صادراتى کشور در بخش باغدا . مهم88

 هاي اصلى توليدکننده پسته را نام ببريد.  . استان82

 کرمان، خراسان رضوي، يزد و فارس 

 هاي اصلى توليدکننده انار را نام ببريد.  . استان83

 فارس، مرکزي، خراسان رضوي و يزد 

 اي را بيان کنيد.  مزاياي استفاده از کشت گلخانه.84

 کنترل بهتر وضعيت کشت (توليد در همه طول سال و همه جا ج(کاهش مصرف آب ب(الف

 .چه عواملى سبب رشد بخش دامداري در اقتصاد کشور گرديده است؟85

 گستردگى زياد در عرض جغرافيايى(الف 

 اي متنوع دامى ه وجود گونه(ب 

 هاي گياهى  ع اقليمى و تنوع گونهتنو(ج

 رشد صنايع تبديلى(د

 نيروي انسانى متخصص و ماهر جودو(ه 

 استفاده از روشهاي علمى (ي 

 
 تري ايفا مىكند؟  . توليد محصوالت دامى در کدام بخش از اقتصاد نقش مهم86

اين صنايع در اقتصاد غذايى، اشتغال، توليد ناخالص داخلى، امنيت غذايى و صادرات کشور نقش مهمى 

 دارد. 

. جمعيت عشاير کشور، تعداد واحدهاي دامى آنان و سهم توليد پروتئين مربوط به دام ايشان را بيان 87

 کنيد. 

 % از توليد پروتئين به آنان اختصاص دارد. 28% واحد دامى و 25دو درصد جمعيت کشور، 

 . صنعت را تعريف کنيد. 80

ديل آنها به محصوالت يى مواد مختلف و تبهايى است که به تغيير شكل فيزيكى يا شيميا وعه فعاليتممج

 شود؛ اعم از اينكه اين تغييرات با دست يا ماشين در کارگاه و يا منزل انجام شود. ی جديد منجر م
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 . صنايع در ايران به چند دسته تقسيم مىشوند؟89

 ماشينی دو گروه: صنايع دستى و صنايع 

 .مفهوم صنايع دستی را توضيح دهيد؟28

فعاليت هايى است که عمدتاً با استفاده از مواد اوليه بومى و بكارگيري ابزار و وسايل ساده از آن دسته 

دستى، در قسمتى از مراحل اساسى توليد و به ساخت محصولى منجر مىشود که در هر واحد آن ذوق 

 هنري و خالقيت فكري صنعتگر بهگونهاي تجلى مىيابد. 

  . صنايع ماشينى شامل چه صنايعى است؟28

 سازي، صنايع ماشينى و صنايع غذايى  صنايع نفت و گاز، پتروشيمى، فلزات اساسى، خودروسازي، ماشين

 . بخش اعظم صادرات غيرنفتى به کدام بخش از صنايع تعلق دارد؟ 22

الد، آلومينيوم، مس، سرب صنايع مربوط به فلزات اساسى ازجمله صنايع ماشينى است که شامل صنعت فو

 شود. ی و روي م

 . نقش صنايع پتروشيمى در اقتصاد صنعتى را توضيح دهيد. 23

اين صنعت بعد از نفت و گاز، بزرگترين بخش صنعتى کشور به شمار مىرود. مواد پتروشيمى در توليد انواع 

 الستيك، پالستيك، شوينده، چسب، کود، رنگ، الياف مصنوعى و ...کاربرد دارد. 

 . نقش صنايع خودروسازي در اقتصاد صنعتى را توضيح دهيد. 24

هاي شغلى بسياري  واند فرصتی تيافتگى کشور است که م صنعت خودروسازي يكى از شاخص هاي توسعه

 انداز به آن توجه خاصى شده است.  براي کشور فراهم کند و از جمله صنايعى است که در سند چشم

 ايران را توضيح دهيد.  . نقش معادن در توان اقتصادي25

نوع ماده  78هاي جهانى در کشف معدن است و امروزه با وجود بيش از  ترين تمدن ايران يكى از کهن

هاي برتر معدنى جهان است. در کشور ما موادي مانند نفت، گاز، بوکسيت، مس،  معدنى، يكى از قدرت

 اي مهم اشتغال در کشورمان است. ه روي، سرب، سنگ آهن و....وجود دارد. بخش معدن يكى از بخش

 هاي محيطى ايران به طور کامل مورد توجه قرار نگيرد؟  دهد که ظرفيتمی . چه عاملى نشان 26

هاي صنعتى در سطح کشور مانند نواحى شرقى و مرکزي که از نظر ذخاير و  عدم تعادل در پراکندگى قطب

 اند.  برداري قرار گرفتهه ستند اما به صورت محدود مورد بهرمواد اوليه غنى ه

 .خدمات را تعريف کنيد؟27

هاي مالى، مديريتى، بهداشتى، آموزشى، انتظامى، اطالعاتى، گردشگري، تجارت و  زنجيره فعاليتبه 
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بازرگانى که به طور غير مستقيم در بهبود کيفيت و کميت توليدات کشور مؤثرند، خدمات گويند.اين 

 خدمات در کشور ما به وسيله بخش خصوصى و دولتى به مردم عرضه مىشود. 

 د. . مفهوم گردشگري را توضيح دهي20

يكى از خدمات مهم که امروزه مورد توجه بسياري از کشورها قرار دارد، گردشگري است. گردشگري در 

هاي پردرآمد، پاك و کمهزينه است که براي کشور ميزبان مىتواند اشتغالزايى، توسعه و رونق  رديف شغل

 اقتصادي، و ارتباطات جهانى سازنده ايجاد کند. 

هاي طبيعى و تاريخى و فرهنگى از ديدگاه سازمان جهانى گردشگري چه  اذبه. جايگاه ايران از نظر ج29

هاي تاريخى و فرهنگى در رتبه دهم جهانى  هاي طبيعى در رتبه پنجم و جاذبه اي دارد؟ از نظر جاذبه رتبه

 قرار دارد. 
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اندازهاي  مان و گستردگى آن در عرض جغرافيايى باعث تنوع اقليمى و چشمموقعيت رياضى کشور(الف

 طبيعى شده است. 

هاي وسيع،  هاي بلند، دشت بندي طبيعى، برخورداري از موقعيت دريايى و خشكى، وجود کوه پيكره(ب 

 گردي را ايجاد کرده است.  هاي شگفتانگيز گردشگري زمين سواحل گوناگون و بيابان

 هاي بسيار گوناگون گياهى و جانوري  تى ايران با وجود زيست بومتنوع زيس(ج

ها،  ها، آهنگی ها، خوراک ها، لباس اي از آيين تنوع قومى و فرهنگى در کشور که همراه خود مجموعه د(

 فرهنگى را فراهم آورده است. -هاي گردشگري اجتماعى هاي محلى را ايجاد کرده و زمينه مراسم و گويش

 نوع صنايع دستى وجود دارد که اين توانمندي، گردشگران خاص خود را دارد.  868در کشور ما بيش از (ه

هاي قيل از ميالد تاکنون، کشور ما را به يكى از  هايى در اعماق تاريخ از هزاره وجود تمدنى با ريشه(و

 هاي تمدن بشري تبديل نموده است.  خاستگاه

ها، مراکز علمى و تفريحى، مراکز  ها، نمايشگاه ها، جشنواره انند موزهوجود مراکز گوناگون فرهنگى م(ي

 خريد،مرکز درمانى و..که هرکدام مقصد بسياري از گردشگران داخلى و خارجى است. 

 وجود مراکز ارزشمند دينى،مذهبى،زيارتگاهى و اماکن مقدس کشور(ز

 

 


