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 مفهوم جغرافيا را تعریف كنند.  -1

 نقش دانش جغرافيا را در زندگي انسان توضيح دهند.  -8

 برای ارتباط جغرافيا با سایر رشتهها مثال ارائه دهند.  -3

 مفهوم مکان را با مثالهایي توضيح دهند.  -4
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تصاویری از عملکرد متفاوت انسان در محيط طبيعي پيرامون خود ارائه  -0
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  نسبت به درس جغرافيا (جایگاه) احساس خوبي پيدا كنند. -9

 انواع ارتباط بين انسان و محيط را بيان كند. -18

 اری درس هدف های رفت

نمایش فيلم از محيطهای جغرافيایي یا تصاویری از محيطهای جغرافيایي برای فهم 

 روابط متقابل انسان و محيط و دید تركيبي ونمایش پاورپوینت های تهيه شده 

 وسایل مورد نياز  



 

 

 

( 
 ( کم ی   درس - دهم   ه ی پا - ران ی ا   ی ا ی چغراف درس   طرح  

  

آیا شناخت محيط در جهت »بهترین شروع برای این درس پرسش ابتدایي متن است: 

 «. بهبود كيفيت زندگي انسان نقش دارد؟

از گروههای دانشآموزی بخواهيد كه كه با گفتوگو با یکدیگر بررسي كنند كه آیا 
ا پيشدانستههای قبلي آنها از محيط اطرافشان در جهت بهبود شرایط بهتر زندگي به آنه

 كمک كرده است یا خير؟ 

سپس با كمک یک پرسش مواردی از دانستههایي كه در سالهای اخير به دانشآموزان كمک 
 كرده است تا در زندگي خود بهتر عمل كنند را روی تابلوی كالس بنویسيد. 

در این مرحله سعي كنيد با كمک دانشآموزان با تجزیه و تحليل موارد ذكر شده، به نقش 

 دانش جغرافيا در زندگي انسان با توجه به عنوان درس، دست پيدا كنيد. 

 قبل از شروع درس  

پرسش هائي از درس های جغرافيای پایه نهم كه سال قبل مطالعه كرده اند درمورد 

 مطرح شود.  (كتبي ، تحقيقي – به صورت شفاهي )محيط

 ارزشيابي ورودی  

رئوس   -كل نگری یا دید تركيبي در جغرافيا -مفاهيم اساسي دانش جغرافيا-جغرافيا چيست؟ 

 مطالب  

آماده 

 سازی  

 فعاليت  از طریق پاورپوینت و روش نماشي و روش های پرسش و پاسخ و بارش فکری وسخنراني 
 

 

های  

مربوط 

به روش 

 ها 

 



  
 

 

 ( کم ی درس   - دهم   ه ی پا - ران ی ا   ی ا ی   چغراف درس   طرح )
  

پاسخ به سؤال فوق، زمينة الزم شناخت دانشآموزان از علم جغرافيا به عنوان علمي برای 

 زندگي بهتر را فراهم ميآورد. 

، ارتباط علم جغرافيا با سایر علوم را مورد بحث و گفتوگو 3سپس با نمایش شکل صفحه 
دا یکي از شاخههای جالب را انتخاب ابت(آموزان بنابر جنس دانش)قرار دهيد. بهتر است 

 كنيد و مثالهایي را به كالس ارائه نمایيد. 

آموزان بخواهيد كه با توجه به مفهوم جغرافيا بگویند چه مفاهيمي باید این علم  از دانش

را تشکيل دهد؟ با نمایش فيلم یا تصاویر از محيطهای جغرافيایي، مباحث مربوط به مکان 
،روابط متقابل و دید تركيبي در جغرافيا را با گفتوگو و پرسش و پاسخ آموزش دهيد 

ن اصل استوار باشد كه دانشآموزان با گفتوگو به موارد و .تمام تالش دبير باید بر ای

 اهداف دست یابند. 

دانشآموزان در سالهای ابتدایي با مفهوم نياز و خواسته آشنا شدهاند. از آنها بخواهيد كه 

نحوة عملکرد انسان در محيط طبيعي برای رفع نيازها و خواستهها را تجزیه و تحليل 

ایي از برطرف كردن نيازها و رسيدن به خواستهها بزنند و نمایند و در دو ستون مثاله

 اثرات هریک بر محيط طبيعي انسان را ذكر كنند. 

برای ورود به دید تركيبي در جغرافيا ميتوانيد یکبار دیگر از تعریف مفهوم جغرافيا كمک 

ال كنيد و از دانشآموزان سؤ« روابط متقابل انسان و محيط»بگيرید و بر روی تابلو بنویسيد 

كه چه ویژگي در این علم است و برای مطالعة آن، چه نکتهای مورد توجه قرار ميگيرد و 

چند سؤال در رابطه با یک مکان طرح كنيد و دید تركيبي را توضيح دهيد. از 

را انجام دهند تا بحث دید تركيبي برای آنها واضح  6دانشآموزان بخواهيد فعاليت صفحه 

 شود. 

رئوس 

 مطالب  

رائه درس ا

 جدید  

اسالیدهای تهيه شده درپاورپوینت نمایش داده مي شود و قبل از هرچيزی ازدانش 

آموز سوال مي شود و سپس معلم با كمک دانش آموزان پاسخ سواالت را با كمک 

نمایش پاورپوینت توضيح مي دهد.پاسخ فعاليت ها هم  با كمک دانش آموزان داده مي 

 شود. 

فعاليت 

های 

به   مربوط

 روش ها  

ارائه خالصه درس توسط معلم و نوشتن آن روی تابلو و انجام فعاليت های مربوط به 

معرفي سایت هایي درمورد جغرافيا و ارتباط انسان ومحيط -فعاليت های درس وحل آنها

 ومحيط جغرافيایي و شاخه های جغرافيا  

فعاليت 

های 

به   مربوط

 روش ها 

فعاليت 

های 

 تکميلي  

پرسش ا زدانش -پرسش چند سؤال از دانش آموزان از روی نقشه ها و تصاویركتاب

 آموزان درحين تدریس 

 ارزشيابي تکویني  

با كمک آنچه نوشته شده بر روی تابلوی كالس، خالصهای از درس را با كمک 

كتاب كمک  5دانشآموزان انجام دهيد. برای مرور عملکرد انسان در محيط از صفحه 

بگيرید و از دانشآموزان بخواهيد با مشورت یکدیگر فعاليت مربوط به این صفحه را انجام 

دهند. همچنين پيشنهاد ميشود از دانشآموزان بخواهيد برای محيط جغرافيایي خود (شهر، 

 روستا) سؤاالتي را مطرح كنند و سپس به آنها پاسخ دهند. پاسخ به سؤاالت به 

  به پایان ببرید

 



 

 

 

( 
 ( کم ی   درس - دهم   ه ی پا - ران ی ا   ی ا ی چغراف درس   طرح  

  

آنها كمک ميکند كه ویژگيهای محل زندگي خود را مورد تجزیه و تحليل قرار دهند و 

از كتاب در انجام این فعاليت ميتوانيد )مفهوم مطالعة همهجانبه مکان را بهتر درک ميکنند

 (استانشناسي كمک بگيرید.

 

بيان مفهوم جغرافيا، مکان، روابط متقابل و دید تركيبي همچنين ارائه مثالهایي از محيط 

جغرافيایي، توضيح جایگاه جغرافيا و ارتباط آن با سایر علوم، اظهارنظر درباره عملکرد 

مثبت و منفي انسان در محيط جغرافيایي و كليه مواردی كه در انتظارات یادگيری مطرح 

 ابي هستند. شده، محور ارزشي

 محورهای مهم ارزشيابي 



  
 

 

 ( کم ی درس   - دهم   ه ی پا - ران ی ا   ی ا ی   چغراف درس   طرح )
  

 جغرافيا را تعریف كنيد. -1

 جغرافيا علم بررسي روابط متقابل انسان و محيط است. 

به دست آوردن اطالعاتي درمورد كره زمين چه كمکي به ما مي كند؟ -8

 دانش ما از محيط پيرامون و سایر مکان ها افزایش یابد. 

 جغرافيا دربهبود زندگي بشر را توضيح دهيد. نقش علوم مختلف مانند  -3

انسان در طول تاریخ تالش كرده است كه ناشناخته های جهان هستي را معلوم و با 

استفاده از علوم مختلف، وضع زندگي خود را بهبود بخشد .یکي از علومي كه به جرأت 

 . مي توان گفت از قدیمي ترین دانش های بشری به شمار مي رود، جغرافياست

واژه جغرافيا اولين بارتوسط كدام دانشمند یوناني به كاربرده شد؟ -4

 اراتوستن 

 مفهوم لغوی جغرافيا را بنویسيد. -5

 مي باشد یعني ترسيم زمين. (ترسيمGRAPHY)و (زمينGEO)جغرافيا شامل كلمات

 تعریف جغرافيا ازنظراراتوستن را بنویسيد. -6

مطالعه زمين به عنوان جایگاه انسان 

 اهميت دانش جغرافيا را بنویسيد. -7

جغرافيا آن قسمت از دانش بشری است كه به انسان كمک مي كند با ویژگي های طبيعي 

و انساني و روابط بين آنها در محيط آشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگي خویش 

 استفاده كند. 

 ارتباط بين جغرافيا با سایرعلوم را شرح دهيد. -0

بين جغرافيا و سایر رشته ها ارتباط وجود دارد. جغرافيا با كمک گرفتن از سایر علوم به 

 سؤاالت خود پاسخ مي دهد. 

بنابراین برخي جغرافيا را پلي بين رشته های مختلف علوم مي دانند كه علوم طبيعي را به 

 علوم انساني پيوند مي دهد. 

 . سه شاخه اصلي دانش جغرافيا را نام ببرید-9

جغرافيای -الف
جغرافيای -طبيعي ب

فنون -انساني پ
 جغرافيایي 

 شاخه های اصلي جغرافيای طبيعي را نام ببرید. -18

ژئومورفولوژی -الف

جغرافيای آب ها -ب

  آب وهوا شناسي-پ

جغرافيای  -ت 

 خاک هاو.....

نمونه هایي از پرسش 

 وپاسخ درس 
 



  
 

 

 ( کم ی درس   - دهم   ه ی پا - ران ی ا   ی ا ی   چغراف درس   طرح )
  

 شاخه های جغرافيای انساني را نام ببرید. -11

 جغرافيای شهری و.... -جغرافيای اقتصادی ت-جغرافيای سياسي پ-جغرافيای جمعيت ب-الف

 مهم ترین فنون جغرافيایي را نام ببرید. -18

 سنجش از دور -الف

 (gis)سيستم اطالعات جغرافيایي-ب

 نقشه كشي یا كارتوگرافي -پ

 (زمين شناسي)ئومورفولوژیفيا از كدام علم بهره مي برد؟ ژهریک از شاخه های جغرا-13

 (هواشناسي)آب وهوا شناسي 

 (هندسه)كارتوگرافي

    (سياسي علوم)جغرافيای سياسي

 مفاهيم اساسي دانش جغرافيا رانام ببرید. -14

 تعریف مکان رابنویسيد. -15مکان و روابط انسان ومحيط 

بسياری از فعاليت های انسان در جا و محل معينّي انجام مي شود. این جا و محل را مکان مي نامند؛ به طورمثال: 

 خانه، مزرعه، مدرسه و كارخانه هر كدام، مکان است. 

 نحوه تغييرشکل مکان ها چگونه انجام مي شود؟ -16

ته و به نوبه خود از هم تأثير مي پذیرند؛ به در هر مکان، پدیده های مختلفي هستند كه بر یکدیگر تأثير گذاش
طورمثال یک روستا را در نظر بگيرید كه خاک، آب، سرمایه و نيروی انساني آن بر نوع اشتغال آن تأثير مي 

گذارد. این روند تأثيرگذاری و تأثيرپذیری به صورت جریاني پيوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغيير شکل مکان 
 ها مي شود. 

 دوعامل مهم درجغرافيا را نام ببرید. -17

 انسان ومحيط 

 محيط طبيعي متعادل است یا نامتعادل؟ متعادل -10

 انسان چگونه توانست تا ازمحيط خود  بهرمند شود؟ -19

با ورود انسان، زمينه های تغيير در محيط فراهم مي شود. هوش و استعداد انسان به او در جهت تغيير كمک ميکند تا 

 از محيط خود بهره مند شود. 

 چه عواملي موجب گسترش دسترسي انسان  برمحيط شود؟ -88

تأثير بسياری بگذارد.  در دهه های اخير، فناوری به كمک انسان آمده و سبب شده است كه انسان در محيط،

فناوری های جدید، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمين كرده و ميزان دسترسي انسان را گسترش داده 
 است. 



  
 

 

 ( کم ی درس   - دهم   ه ی پا - ران ی ا   ی ا ی   چغراف درس   طرح )
  

 محيط جغرافيایي چيست وچگونه به وجود مي آید؟ -81

انسان برای رفع نيازهای خود به تغيير محيط دست مي زند و درنتيجه محيط طبيعي به 
 جغرافيایي تبدیل مي شود. محيط 

 دوگونه عملکرد انسان در ارتباط با محيط طبيعي را بنویسيد. -88

درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نيازها -الف

 نگاه سودجویانه برای رسيدن به خواسته ها -ب

 چراجغرافيا علمي برای زندگي بهتر است؟ -83

از آنجا كه جغرافيا توان روابط متقابل انسان را با محيط، مطالعه و بررسي مي كند 

،بنابراین شناخت توان ها و ظرفيت های محيطي بدون دانش جغرافيا ممکن نيست؛ پس 
 جغرافيا علمي برای زندگي بهتر است. 

روش مطالعه درجغرافيا -84

 چيست؟ كليّ نگری یا دیدتركيبي 

ه درجغرافيا كلي نگری یا تركيبي است؟ زیرا اجزاء و چرا روش مطالع-85

 عوامل محيط جغرافيایي در ارتباط با یک دیگر عمل مي كنند. 

 اهميت دید تركيبي برای جغرافي دان را توضيح دهيد. -86

دید تركيبي به جغرافيدان كمک مي كند تا به طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با 
 یک مکان مورد مطالعه قرار دهد. تمام ویژگي های آن در 

اگربخواهيم روستایي را با دیدتركيبي مطالعه كنيم باید به چه عواملي توجه كنيم؟ -87

 ميزان شيب روستا -الف

 منابع آب سطحي وزیرزمين روستا -ب

 وضعيت راه ها امکانات زیرساختي روستا-پ

وضعيت  سيل خيزی و زلزله خيزی روستا -ت 

 و...... 

 

  
  
  
  


