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 ساالنه جغرافیای پایه یازدهم پیشنهادی  طرح درس

مورد  لیو وسا سیو روش تدر یلیتکم یها تیفعال

 ازین

 ماه هفته خیروز و تار درس عنوان صفحه

 مهر 1 1/7/1931 ـهیمعنـا و مفهـوم ناح 5تا1 توضیح درمورد ناحیه و ناخیه بندی

 1 1/7/1931  11تا1 1هاای درس پاسخ گویی به فعالیت  

 2 8/7/1931 هیانسان و ناح 11تا11 توضیح درمورد ارتباط انسان و محیط

توضیح درمورد کانون ناحیه و پاسخ گویی به فعالیت 

 2های درس

 9 15/7/1931  18تا15

امتحان فصل  برگزاری امتحان کتبی از فصل یکم و دوم

 یکم

 15/7/1931 9 

 -هواکره تیاهم -هیآبوهوا و ناح

 د؟یآ یوجود م به ییمختلف آبوهوا یچرا نواح

 1 22/7/1931 ییآب و هوا ینواح 29تا13

 5 23/7/1931  27تا21 -آنتی سیکلون-سیکلون-رطوبت-فشار–دما 

 ییوهوا آب ینواح یبند طبقه

 انواع بارش-بیابان ها

 5 23/7/1931  99تا28

 آبان 1 1/8/1931  91تا91 9انجام فعالیت های درس 

در  یچرا اشکال مختلف ناهموار-اشکال ناهمواری ها 

 د؟یآ یم دیپد نیسطح زم

 7 19/8/1931 نیو اشکال زم ها یناهموار 11تا97

فرسایش -عوامل فرسایش-یانواع هوازدگ

 فرسایش آب های جاری-درکوهستان

 7 19/8/1931  15تا11

 8 21/8/1931  51تا15 هافرسایش دربیابان -انحاللی-فرسایش یخچالی

 3 27/8/1931  52تا51 1انجام فعالیت های درس 

 3 27/8/1931 یستیز ینواح 57تا59 زیست بوم-بوم سازگان

 11 1/8/1931  19تا58 یستیز یحفاظت از نواح

 آذر 11 11/3/1931  11تا19 5انجام فعالیت های درس
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امتحان فصل  2برگزاری امتحان کتبی از فصل 

 دوم

 11/3/1931 11 

 12 18/3/1931 یفرهنگـ ینواحـ 75تا17  -دین -خانواده های زبانی-یفرهنگـ ینواحـ

 دادن انجام یمطالعه برا-نواحی فرهنگی جهان

 تیفعال

 1انجام فعالیت های درس

 

 19 25/3/1931  82تا75

برگزاری  82تا 1از صفحه 

امتحان نیمسال 

 اول

 دی   

 

 یاقتصاد یها تیفعال یبند طبقه

 در جهان یکشاورز ٔەعمد ینواح

و  ی)کشاورز یاقتصاد ینواح 81تا89

 صنعت

7/11/1931 11  

 بهمن

 11 7/11/1931  81تا89 یتجار یدامدار-یتجار  له کشت غ 

 15 11/11/1931  31تا87 بحران گرسنگی-(شنی)پالنت

 11 21/11/1931  31تا31 کشت غله تجاری-دامداری تجاری

 11 21/11/1931  38تا35 خدمات-دره سیلیکون-صنعت

 17 28/11/1931   7انجام فعالیت های درس 

 اسفند 18 5/12/1931  111تا33 ی)تجارت و اقتصاد جهان یاقتصاد ینواح

 
 18 5/12/1931  117تا111 مرکزپیرامون-ییفضا ینابرابر ،یاقتصاد ینابرابر

 13 12/12/1931  112تا118 و حفاظت از اقتصاد کشورها ینالمللیتجارت ب
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 8انجام فعالیت های درس -ناحیه فرهنگی اسالم

 
 

 21 13/12/1931  111تا119

 

 9برگزاری امتحان کتبی از فصل 

 

 21 13/12/1931  امتحان

 

 یاسیس ةیارکان ناح

 
 

 ـةیمعنـا و مفهـوم ناح 118تا115

 یاسـیس

21/12/1931 21 

 یاسیس یایجغراف-یاسیس یانواع نواح

 انجتم فعالیت ها

 نیفرورد 22 18/1/1937  121تا113

 

 ـةیناح ـکیکشـور،  192تا127 انواع مرز-کشور یادیسه رکن بن

 یاسـیس

18/1/1937 22 

اهمیت -یریگ و شکل شیدایانواع مرزها از نظر پ

 مرزها

 29 25/1/1937  197تا192

انجام فعالیت های -فضا یاسیس تیریمد یالگو

 11درس

 بهشتیارد 21 1/2/1937  111تا198

-ایرابطة قدرت و جغراف-قدرت-تعریف ژئوپلتیک

 ییایدر قدرت کشور به کی ل شدنیتبد طیشرا
 

 21 1/2/1937 ـکیتیژئـوپـل 115تا111

 یعوامل و سرچشمه ّ ها-ییایو قدرت در رانیا

 یدر قدرت مل ییاینقش عوامل جغراف-یقدرت مل

 25 8/2/1937  151تا111

 جیخل یکیتیژئوپلقه منط-یکیتی( ژئوپلهی)ناحقهمنط

 11انجام فعالیت های درس-فارس

 21 15/2/1937  158تا151

امتحان از فصل  1برگزاری امتحان از فصل 

 چهارم

 15/2/1937 21 
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مروز پیوست  

های کتاب و 

 مرورکتاب

 22/2/1937 27 

 خرداد     اری امتحان نیمسال دومزبرگ

 

 

 


