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  نام آموزشگاه :                                                                        نام و نام خانوادگی : 

مقطع : متوسطه دوره ی اولنام درس : مطالعات اجتماعی                                                       

  نام منطقه :                                                                        نام کالس : 

دقیقه 30زمان :   

 موضوع درس :

 جمعیت ایران

 هدف های کلی درس :

 آشنایی با چگونگی افزایش و کاهش جمعیت 

معیت آشنایی با تراکم ج  

 آشنایی مناطق پر جمعیت و کم جمعیت ایران

 هدف های رفتاری :

 دانش آموزان در پایان جلسه بتوانند :

 تراکم جمعیت در مناطق  مختلف را بررسی کنند .

 مناطق پر جمعیت و کم جمعیت ایران را نام ببرند .
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 دقیقه

دانش آموزان به احترام معلم برمی خیزند و 

 کالس را می خوانند. به حضور و آیه شروع

. دهند غیاب معلم پاسخ می  

 

 
خانم امتحانات خوب بود ، برای اکثر کتاب ها 

. کافی داشتیم وقت  

 

  
بعضی از آنها یادشان بود و بعضی دیگر بی خبر 

.بودند  

 

 
دانش آموزان به صورت گروهی نقشه را از 

می گیرند و با توجه به راهنمایی  معلم تحویل

. می کنند نقشه فعالت را تکمیل  

می دهند : دوم پاسخ  

 

معلم وارد کالس شده و سالم می کند و به آیه 

قرآنی کهتوسط دانش آموزان خواند می شود گوش 

آنها تشکر می کند و به حضور و  هد سپس ازمی د

. غیاب دانش آموزان میپردازد   

: ارزشیابی تشخصی  

چون جلسه بعد از ارزشیابی نوبت اول است فقط 

چگونکی امتحانات از آنها سوال مورد  معلم در

. پرسدمی  

ایجاد انگیزه    ارائه درس ←

دو  00 بچه ها کدام یک از شما سرشماری سال

به یاد دارید ؟را  سال قبل  

حاال این نقشه ها را که به شما می دهم در مورد 

و چند تا از کشورهای همسایه می  جمعیت ایران

. فعالیت را تکمیل کنید باشد با توجه به این نقشه   

حال با توجه به جدول فعالت ایران رتیه چندم را 

کشورهای همسایه از نظر جمعیت دارد؟ دربین  

اور پوینت های آماده شده معلم با استفاده از پ
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دانش آموزان با توجه به جدول صفحه نمایش 

. را تکرار می کنند گروه ها  

می دهند از جمعیت جوان محروم  پاسخ

. شویممی  

 

  
به صورت گروهی پاسخ می دهند : جمعیت 

 جوان

افزایش و کاهش جمعیت را برای دانش  چگونگی

. آموزان توضیح میدهد   

جدول تقسیم بند ی جمعیت را به دانش آموزان 

از آنها می خواهد که گروه های  نشان می دهد

. سنی را با معلم تکرار کنند  

معلم فعالیت دوم را برای دانش آموزان می خواند. 

در کشور ما زاد و ولد کم شود در  اگر به نظر شما

روبه رو می شویم ؟ آینده با چه مشکلی  

در کشوری که رشد جمعیت زیاد است کدام گروه 

افزایش می یابد؟ سنی  
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فعالیت های دانش آموزان   فعالیت های معلم  

 در پیشرفت جامعه به ما کمک می کند

مرکزی ، هالل احمر ، سازمان محیط بیمه 

شهرداری و غیره زیست،  

 

 

 

 
دانش آموزان به صورت گروهی فعالیت را حل 

. میکنند  

دانش آموزان به صورت گروهی مساحت کالس 

اندازه گیری می کنند و تراکم کالس را  خود را

نسبت به جمعیت محاسبه  یعنی مساحت را

داشتن جمعیت جوان چه مزایای برای کشور ما 

 دارد؟

ایران را به دانش آموزان معلم عکس مرکز آمار 

که به آنها می پرسد موسساتی  نشان می دهد

نام ببرید ؟ تابحال با آنها آشنا شده اید را  

بعد معلم می گوید بله بچه ها مرکز آمار ایران 

. سرشماری در ایران است مسئول   

بعد تراکم جمعیت را برای آنها تعریف می کند و 

ند ) تراکم مسئله برای آنها حل می ک یک نمونه

توجه به آنچه برایتان گفتم  جمعیت ایران ( حاال با

محاسبه کنید متر در  تراکم کالس درس خود را

صورت  اختیار هر دو گروه قرار می دهم و آنها به
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. آورنددست می  می کنند و تراکم کالس را به  

 

 

 

 

 

 

 
جمعیت هر منطقه را نسبت به مساحت آن 

. سنجند منطقه می  

 
جواب می دهند : زمانی که زاد و ولد در آن 

. باشد کشور کم  

 
شهری تهران،جلگه های کناره ی  قۀمنط

خزر، دریای  

 

احیه ی خوزستان،کوهپایه های البرز و ن

به دلیل کمبود بارندگی، آب و هوای  زاگرس

خاک های نا مساعد و شور گرم و خشک و  

 

 

 
دانش آموزان همه به معلم گوش می دهند و 

تعیین شده ی جلسه ی آینده را  تکالیف

. یاداشت می کنند  

دانش آموزان منابع را یاداشت می کنند بعد به 

 گروهی این کار را انجام می دهند.بعد از آن فعالیت

. حل کنیدرا  5  

در این مرحله معلم نقشه ی تراکم جمعیت ایران 

گروه قرار می دهد و از دانش آموزان  اختیار هردر 

راهنمایی نقشه نواحی  می خواهد با توجه به

جمعیت ایران را  پرجمعیت ، کم جمعیت و خالی از

. پیدا کنند   

بعد معلم یافته های دانش آموزان را تکمیل می 

پرجمعیت و کم جمعیت ایران را برای  کند نواحی

. کند آنها با عللش بیان می  

: زشیابی پایانیار   

جمعیت چگونه محاسبه می شود؟ تراکم -1  

 
زمانی جمعیت یک کشور کاهش می یابد ؟چه  -2  

 

؟ پرتراکم ایران را نام ببرید مناطق -3  
 

چرا درنواحی داخلی ایران تراکم جمعیت کم  -4

 است ؟

: تعیین تکلیف   

طور گروهی، تعداد جمعیت کالس های به  -1

کنید سپس این تعداد را  پرس وجو مدرسه تان را

 نمودار ستونی نمایش دهید روی یک مقوا به صورت

. 

 
تراکم -2 جمعیت مدرسه ی خود را محاسبه کنید  

: اعالم چند منبع برای کسب اطالعات بیشتر   
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. نباشید می گویند معلم خسته  

  

دانش آموزان عزیز اگر می خواهید اطالعات بیشتر 

این درس به دست بیاورید می توانید از  در مورد

: بگیرید این منایع کمک  

 
http://overpopulationisamyth.com 

 
http://www.basir-news.com 

 
 کتاب اسالم و ساماندهی جمعیت ، گودرزی زهرا

. بچه های عزیز موفق باشید  
 

http://overpopulationisamyth.com/
http://www.basir-news.com/

