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 جغرافیای ایران و استان شناسی پایه دهم  درس ساالنه الگوی طرح

 

 تاریخ

 )شنبه ها(
 درس -فصل 

موضوع و 

 عنوان درس
 هدف ویژه درس

روش تدریس و  -فعالیتهای تکمیلی 

 وسایل مورد نیاز

 1درس -1فصل  3/7/59

جغرافیا 

برای  علمی

 زندگی بهتر

آشنایی با مفاهیم 

 اساسی دانش جغرافیا

پاور پوینت درس و تصاویری از 

– دیتا پرژکتور-محیط طبیعی

فیلم پل – تابلو هوشمند– رایانه 

انیمیشن زیبای رابطه  – طبیعت

 انسان با طبیعت

 2درس -1فصل 11/7/59
روش مطالعه 

 در جغرافیا

کلیدی سواالت 

شیوه مطالعه  -جغرافیا

 در جغرافیا

فیلمی در باره  – پاور پوینت درس

فیلم اهمیت ماهواره ها  -ریز گردها

 و نحوه کار ماهواره ها

 3درس -2فصل 17/7/59

موقعیت 

جغرافیایی 

 ایران

موقعیت ریاضی و 

 نسبی ایران

- 2و1برگزاری آزمون از دروس 

 پاورپوینت درس

 2درس -2فصل 22/7/59

ناهمواریهای 

– ایران

اهمیت 

ناهمواریها 

تقسیمات 

ناهمواریهای 

 ایران

آشنایی با ناهمواریهای 

منطقه – ایران

 کوهستانی شمال

پاورپوینت درس به همراه عکسهایی 

کلیپ در مورد -  از کوههای ایران

فیلم رانش زمین و – کوههای ایران

 سیل

 2درس  2فصل  1/8/59

منطقه 

کوهستانی 

 غرب

پیدایش و عوامل 

 تغییر دهنده زاگرس

عکسهای  – پاورپوینت درس

 ماهواره ای زاگرس

 2درس  2فصل  8/8/59
سرزمینهای 

 هموار

ارزش اقتصادی و 

 عوامل تغییر دهنده
 پاورپوینت درس
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 استان شناسی 19/8/59

 2و1درس 

استان تا 

مخاطرات 

 طبیعی

 

– ( 32تا  1آزمون ماهانه )از صفحه 

 شناسیاستان  2و  1درس  

 9درس   2فصل 22/8/59
آب و هوای 

 ایران

هواشناسی و پیش 

– بینی وضع هوا

علتهای گوناگونی آب  

 و هوای ایران

 پاورپوینت درس

 9درس-2فصل 25/8/59

ایران در 

کمربند 

پرفشار جنب 

 حاره

تاثیر 

جغرافیایی   موقعیت

 بر تنوع آب و هوا

 پاورپوینت درس

 9درس -2فصل  6/5/59

علت بوجود 

آمدن بیابانها 

 در ایران

تاثیر آب و هوا بر 

وارونگی – زندگی ما

 دما

 پاورپوینت درس

 استان شناسی 13/5/59

 3درس 

استان 

 شناسی

 آب و هوای استان
استان  3درس  – آزمون ماهانه

 شناسی

 از دروس  بررسی رفع اشکال 21/5/59

2/11/59 

 11/11/59 آزمونهای نیمسال اول

18/11/59 
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29/11/59 

 6درس -2فصل 2/11/59
منابع آب 

 ایران

آشنایی با ویژگیهای 

– رودهای ایران

 کانونهای آبگیر

نمایش فیلم  – پاورپوینت درس

– قناتهای ایران )قنات قصبه گناباد(

پاورپوینت تاثیر دعا بر مولکولهای 

 آب

 حوضه آبریز 6درس-2فصل 5/11/59

انواع حوضه های 

اهمیت دریای – آبریز

 خزر و خلیج فارس

 پاورپوینت درس

 6درس-2فصل  16/11/59
دریاچه های 

 ایران

آشنایی با دریاچه 

دالیل کاهش  – ارومیه

 آب ارومیه

نمایش فیلم  – پاورپوینت درس

-2-1مستند درباره ارومیه )مستند 

3 ) 

 7درس-3فصل 23/11/59

ویژگیهای 

جمعیتی 

 ایران

ویژگیهای جمعیتی و 

 رشد جمعیت ایران
 پاورپوینت درس -آزمون ماهانه 

31/11/59 
درس -3فصل 

7 

ساختمان 

 جمعیت

ساختمتن سنی 

سیاستهای  – جمعیت

 مهاجرت– جمعیتی

 پاورپوینت درس

 نقشه پراکندگی جمعیت استان جمعیت استان 8درس  استان شناسی 7/12/59

 8درس-3فصل 12/12/59

تقسیمات 

کشوری 

 ایران

سابقه تقسیمات 

 کشوری ایران

نقشه تقسیمات  -پاورپوینت درس

 کشوری ایران

 7درس  استان شناسی 21/12/59
شیوه های زندگی در 

 استان

فیلم  – تصاویری از زندگی عشایر

 کوتاه دشت الله های وازگون
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 5درس -3فصل  15/1/56
شکل گیری 

 سکونتگاهها

عوامل موثر در شکل 

– گیری سکونتگاهها

 انواع سکونتگاهها

انیمیشن روند  – پاورپوینت درس

 خانه سازی در طول تاریخ .

 5درس -3فصل  26/1/56
شکل 

 سکونتگاهها

انواع شکل 

نقش  – سکونتگاهها

 سکونتگاهها

فیلم روستاهای  – پاو رپوینت درس

 میدانگاهی

 استان شناسی 2/2/56
شیوه های 

 زندگی

زندگی روستایی و 

 شهری

تصاویری از انواع شکل روستاها در 

 خطی و..... – استان پله کانی

5/2/56 
درس -3فصل 

11 

توانهای 

اقتصادی 

 ایران

– بخش کشاورزی

 دامداری 
 پاورپوینت درس-آزمون ماهانه 

16/2/56 
درس -3فصل 

11 

بخش صنعت 

 و معدن

تقسیم بندی صنایع 

– دستی – در ایران

پتروشیمی و  

 گردشگری

 پاورپوینت درس

 بررسی و رفع اشکال از دروس 23/2/56

تدریس و  1و فصلها و درسهای آن متناسب با درسهای جغرافیا  1جغرافیای  جغرافیای استان شناسی همزمان با

 ارزشیابی میشود.

 به جغرافیای استان اختصاص یابد. نمره 9  حتما در آزمونهای هر نوبت ) دی ماه و خرداد ماه (

 باتشکر و آرزوی توفیق گروه آموزشی جغرافیای استان

 59-56تحصیلی سال 

نکته : طرح درس ارسالی پیشنهادی میباشد نظر همکاران با تجربه و فرهیخته در مورد تدریس  

 صائب است .

 


