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 ۵ درس

 رانیا تیجمع

 آورد؟ یم شما ذهن به را یزیچ چه کلمه نیا. دیا دهیشن را «تیجمع» ی کلمه تاکنون حتما

  تیفعال

  است؟ نفر چند شما کالس تیجمع-۱

 کل تیجمع ن،یهمچن و مدرسه کالس هر تیجمع که دیکن جو و برس باره نیا در معلم، ییراهنما با -۲

 نفر چند شما ی مدرسه

 کمتر؟ ای است شتریب شما کالس تیجمع از ششم کالس تیجمع -۳

  دیکن کامل را ما ی مدرسه تیجمع( ۳) ی شماره ی کاربرگه اکنون

 است؟ نفر چند بایتقر شما یزندگ محل یروستا ای شهر تیجمع دییبگو دیتوانیم ایآ -۵
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 یسرور دیجمش دکتر یآقا جناب: مربوطه استاد  ترکمان: یخانوادگ نام  نبیز: نام

 رانیا تیجمع: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۵: مدت (۵: )درس طرح شماره ۸۹-۸۹: یلیتحص سال

 

 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

  درس یکل اهداف 

  رانیا تیجمع با ییآشنا 

 یجزئ اهداف

 . بدانند را تیجمع فیتعر 

 . بشناسند را تیجمع شیافزا یایمزا 

 . بدانند را ریاخ یها سال یط کشور تیجمع راتییتغ

  باشند آشنا کشور در تیجمع عیتوز نحوه با 

 .کنند درک را تیجمع ناهمگون عیتوز لیدل 

 . بشناسند را تیجمع دافع و جاذب عوامل 

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یشناخت ی طهیح در یرفتار اهداف

 . کنند فیتعر را " تیجمع" مفهوم

 .دهند حیتوض را تیجمع شیافزا یایمزا از مورد ۳

 . دهند شرح را کشور در تیجمع عیتوز نحوه

 . ببرد نام را تهران در تیجمع یباال تراکم لیدال از مورد۳ 

 .دهند هیارا یابتکار یها حل راه ها استان ریسا به همدان استان از جوان نسل مهاجرت از یریجلوگ یبرا 

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف

 . کنند توجه خود سکونت محل منطقه تیجمع به 

 . شوند قائل ارزش برادر و خواهر داشتن یبرا

 . کنند توجه کشور در تیجمع عیتوز با مرتبط عوامل به

 . شوند عالقمند خود سکونت محل منطقه در تیجمع جاذب عوامل ییشناسا به

 . بگذارند احترام منطقه کی در تیجمع حفظ یبرا تالش به
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  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 .آورد بدست را خود مدرسه تیجمع

 . کند رسم را کشور تیجمع یپراکندگ نقشه

 .ندینما هیارا کالس در و هیته یگزارش همدان استان در تیجمع رشد بودن کم با مرتبط عوامل درباره

 . دهد حیتوض خود گروه در کشور، در تیجمع یپراکندگ یها یژگیو درباره

 .دینما هیارا کالس در و کرده قیتحق مناطق ریسا به خود سکونت منطقه از مهاجرت عوامل خصوص در 

  یصیتشخ یابیارزش

  ست؟یچ تیجمع مفهوم 

 . دیده شرح را تیجمع شیافزا یایمزا 

 . دیده حیتوض مثال سه در را تیجمع دافع و جاذب عوامل

 .دیببر نام را کشور ییهوا و آب مختلف ینواح 

 ست؟یچ یخزر هیناح در یاقتصاد رونق لیدل

 زهیانگ جادیا

 : دهند پاسخ سواالت نیا به میخواهیم آموزان دانش از 

  دارند؟ برادر و خواهر ایآ 

 دهند؟ یم انجام خود برادر ای خواهر با ییها یباز چه

  باشند؟ داشته برادر ای خواهر دارند دوست هستند فرزند تک که ییها بچه

 .کنند یمعرف آموزان دانش هیبق به را خود خانواده یاعضا

 .دارد تیجمع نفر چند شان یزندگ آپارتمان

  ها دهنده سازمان شیپ

 . دیکن فیتعر را تیجمع

  است؟ بوده چگونه ریاخ یها سال یط کشور تیجمع راتییتغ

 ست؟یچ تیجمع ناهمگون عیتوز لیدل و چگومنه کشور در تیجمع عیتوز نحوه با 

  کدامند؟ را تیجمع دافع و جاذب عوامل

 ست؟یچ " مهاجرت" مفهوم یمعنا 

 درس مطالب یسازمانده
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 سیتدر نیح یها تیفعال

  نیآغاز مهارت 

  تیجمع یپراکندگ نقشه از استفاده

 تیجمع دافع و جاذب عوامل موضوع با کوتاه لمیف از استفاده مدرسه، بودن هوشمند صورت در 

 

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب

 سارا. کردند یم نگاه آن به یکنجکاو و تعجب با آموزان دانش. کردم نصب کالس تابلو یرو را تیجمع یپراکندگ نقشه

 ؟ هیچ نیا خانم دیپرس و برد باال را دستش

 . دیچیپ کالس یتو ها بچه پچ پچ یصدا

 داند؟ یم را سارا سوال جواب یکس ها بچه دمیپرس و ستادمیا ها بچه یروبرو من

  رانه؟یا نقشه خانم گفت و برد باال را دستش دیترد با میمر 

 .درسته نیآفر گفتم و کردم دییتا را حرفش سر با من و دندیچرخ او سمت به ها بچه همه

  ست؟ین کتابمان یتو نقشه هیشب چرا یول گفت تعجب با زهرا 

 که نیا خاطر به است متفاوت دیدید شما که یزیچ آن با اما است نقشه کی هم نیا. زمیعز درسته قایدق گفتم من

 نقشه نیا اما است ایدر ای کوه مثل ییایجغراف عوارض دادن نشان مخصوص شما کتاب یتو نقشه.دارد فرق موضوعشان

  ؟یچ یعنی یپراکندگ دونه یم یکس. است تیجمع یپراکندگ دادن نشان مخصوص ام آورده من که

 .کم کجاها ای ادهیز تیجمع کجاها یعنی گفت و برد باال را دستش شنبم

 تعداد وجود نقشه ها، قسمت از یبعض دینیب یم که همونطور. دیکن نگاه نقشه نیا به قیدق ها بچه. درسته گفتم من
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 .  کم تعداد جاها از یبعض و دهیم نشون رو افراد از یادیز

 بپرسه و بشه ما کالس وارد نفر کی االن اگه مثال. گنیم تیجمع ، کنند یم یزندگ جا کی در که یافراد مجموعه به

 .نفر ۳۳: گفتن صدا کی ها بچه م؟یبد جواب یچ دیبا ما دیبگ را کالستان تیجمع

 . گلم یدخترها نیآفر 

 تعداد اگر دیبگ من به دیتون یم حاال شوند، یم متولد یتعداد و رندیم یم آدم یتعداد هی شهیهم میدونیم ما ها، بچه

  افتد؟ یم یاتفاق چه باشه، مرگ تعداد از شتریب ها تولد

 !زمیعز درسته قایدق: گفتم من. شهیم ادیز تیجمع: گفتند هم با سارا و محدثه

 .تیجمع شیافزا میگیم اون به که

  باشه؟ داشته تونهیم ییها یخوب چه شه، ادیز کشورمون تیجمع اگه نظرتون به من، یدخترها

 شهیم باعث نیا بر عالوه زم،یعز نیآفر گفتم من. باشم داشته خواهر به هم من دیشا اونوقت شه،یم خوب یلیخ گفت نایم

 . شود یم شتریب کشورمان یدفاع یروین و باشه داشته جوان کار یروین شهیهم ما کشور

 .دیکن نگاه نمودار به و دیکن باز را کتابتان ۲۵ صفحه همه حاال

 میتونیم ستون هر به کردن نگاه با ما و شده نوشته ونیلیم به تیجمع تعداد یعمود خط یرو و سال یافق خط یرو 

 ونیلیم ۲۳ کمتره، همه از ۱۳۳۵ سال خانم: گفت ایرو. اند کرده یزندگ کشورمان در نفر ونیلیم چند سال هر در میبفهم

 .نفر

 . افتهی شیافزا تیجمع: گفتند صدا کی ها بچه افتاده؟ یاتفاق چه میاومد جلوتر چقدر هر و زمیعز آره: گفتم من 

 د،ینیب یم که همونطور. میکن نگاه کردم نصب تابلو یرو که یتیجمع یپراکندگ یتابلو به دوباره دیایب حاال. درسته قایدق

 هیکوهپا و یخزر ینواح و تهران مثل ییها قسمت. کمتره ها قسمت از یبعض و شتریب ها قسمت از یبعض یتو تیجمع

 چرا بگه من به تونهیم یکس.  تیجمع کم یداخل ینواح و تیپرجمع( دادم نشان را نقشه یرو آنها محل زمان هم)یا

  کنند؟ یم یزندگ یکمتر افراد یداخل ینواح یتو چرا ندارند؟ تیجمع اندازه کی به ها قسمت ی همه

 نامناسب خاک و کم یبارندگ خاطر به کشور یداخل ینواح یتو ها بچه بله،:  گفتم. ندارند آب اونجا چون: گفت مایس 

 و ادارات ، ها دانشگاه لیدل به است کشور یجا نیتر تیپرجمع که تهران مثل یشهر اما کنندیم یزندگ یکم تیجمع

 تونهیم یکس ه،یناح نیا اما گفتم و کردم اشاره یخزر هیناح به خودکار با. کنند یم یزندگ یادیز تیجمع ها کارخانه

 .گفتند را یسار و چالوس رشت، رامسر، یها اسم ها بچه بگه؟ رو یخزر هیناح یشهرها از تا دو اسم

 تا هست آب یکل چون خانوم گفت دیمهش هستند؟ تیجمع پر ینواح نیا چرا شما نظر به دیبگ من به حاال!درسته:گفتم

 ، مناسب یهوا و آب و زیحاصلخ خاک و یکاف باران خاطر به هیناح نیا در دخترم، بله گفت.  بکارن برنج باهاش

 استان زدند داد هم با ها بچه قسمته؟ نیا یتو استان کدوم. دیکن نگاه یا هیکوهپا هیناح به حاال. داره رونق یکشاورز

 تیپرجمع معادن و یآبرفت خاک و معتدل یهوا و آب بخاطر ها قسمت نیا. خودمون استان من، یزایعز نیاآفر! همدان

 . شده

 بایتقر برگردند؟ یا گهید شهر به اصالتا و باشن اومده همدان به یا گهید شهر از که هست یکس شما نیب از!  ها بچه
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 هر که کردند ترک را خود شهر چرا ندیبگو خواستم آرزو و میمر از آنها نیب از من و بردند باال را دستشان کالس نصف

 . پدرانشان شغل لیدل به گفتند آنها یدو

 گرید شهر به ها یبعض. ندیگویم مهاجرت میبر گرید یجا به ییجا از یزندگ ای کار یبرا ما که نیا به ها بچه گفتم

 شهر به و کنندیم مهاجرت مردم یوقت. کنند مهاجرت یگرید کشور به ها یبعض است ممکن و کنند یم مهاجرت

 . افتد یم اتفاق تیجمع شیافزا شهر آن در روند یم یدیجد

 یم تیجمع کاهش باعث ییزهایچ چه و تیجمع جذب باعث ییها زیچ چه دینیبب و دیکن نگاه ۲۲ صفحه عکس به حاال

 کننده جذب مجهز یها مارستانیب و دانشگاه بزرگ، یها فروشگاه شتر،یب شغل شتر،یب درآمد دینیب یم که همانطور. شود

 .هستند تیجمع کننده دور شغل و درآمد کمبود و جنگ ، آب کمبود ،یخشکسال و تیجمع

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 ...الف 

 . دیکن فیتعر را تیجمع

 . دیکن فیتعر را تیجمع شیافزا 

 . دیببر نام را تیجمع شیافزا یایمزا از مورد سه 

 است؟ داشته یرییتغ چه گذشته سال ۱۳ یط رانیا تیجمع

 

 ...ب

 .دیببر نام را رانیا تیپرجع هیناح سه

 است؟ رانیا هیناح نیتر تیپرجمع تهران چرا

  است؟ تیجمع کم رانیا یداخل ینواح چرا

 .دیکن فیتعر را مهاجرت 

  کردن نیتمر مهارت

 شانیبرا که را یقسمت گروه هر میخواهیم آنها از و نموده میتقس ینفر ۵ گروه ۲ به را کالس آموزان دانش تمام ابتدا

 .دهند حیتوض را شده نییتع

  تیجمع شیافزا و تیجمع: ۱ گروه

 عتیجمع شیافزا یایمزا: ۲ گروه

  گذشته یسالها یط رانیا یتیجمع راتییتغ: ۳ گروه

  تهران و یخزر ینواح در تیجمع عیتوز: ۵ گروه 

  یداخل و یا هیکوهپا ینواح در تیجمع عیتوز: ۵ گروه 

 تیجمع دافع و جاذب عوامل و مهاجرت: ۲ گروه 

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت
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 یبررس یخوب به منطقه یها ساخت ریز و منابع که آن شرط به است کشور کی شرفتیپ و توسعه در مهم یعامل تیجمع

 کشورها و مناطق ریسا به مهاجرت صورت نیا ریغ در. شود استفاده آن از نهیبه استفاده یبرا جوان یروین از و شده

 .شود یم کشور آن فیتضع باعث جوان یروین دادن دست از که ردیپذ یم صورت

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 . است افتهی کاهش گذشته سال ۱۳ نسبت به رانیا تیجمع

  غلط                        حیصح

 یم تیجمع شیافزا آن به شود شتریب گذشته سال نسبت به ها تولد تعداد اگر 

 . ندیگو

  غلط                         حیصح

  هستند تیجمع جاذب عوامل از بزرگ یها فروشگاه 

  غلط                         حیصح 

 هستند کشور تیجمع پر عوامل از رانیا یداخل ینواح 

  غلط                         حیصح 

 . است رانیا یخزر مناطق جزو البرز کوه رشته

 غلط                         حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 رانیا منطقه نیتر تیپرجمع تهران است شده باعث که یعامل نیتر مهم

 . است آن بودن................... باشد

 .کرد اشاره........  و..............  به توان یم تیجمع دافع عوامل از 

 یم گرید یجا به ییجا از یزندگ ای کار اوردن دست به یبرا مردم که یهنگام به 

 . گوندیم...........  آن به روند

 . است شده یکشاورز رونق موجب........... . و................ .... و......... .... یخزر هیناح در 

 .ندیگویم...............  کنند یم یزندگ کجای که یافراد مجموعه به

 یا نهیگز چهار یکتب سواالت

 

 است؟ کدام رانیا هیناح نیتر تیپرجمع

 یداخل ینواخ(د  اصفهان( ج     یخزر هیناح( ب    تهران( الف

 ست؟ین تیجمع دافع عوامل از عامل، کدام 

  پرخطر یها جاده( د    آب کمبود( ج          جنگ( ب       یخشکسال( الف

 است؟ معادن و یآبرفت خاک یدارا رانیا هیناح کدام 

  یا هیکوهپا هیناح( د  یخزر هیناح( ج     یشرق ینواح( ب     یجنوب ینواح( الف

 ست؟ین تیجمع شیافزا یایمزا جزو نهیگز کدام 

 برادر و خواهر داشتن( ب      یعیطب منابع از شتریب استفاده( الف



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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  رومندین یدفاع یروین داشتن( د       جوان کار یروین داشتن( ج

 .................. . گذشته سال ۱۳ نسبت به رانیا تیجمع

      است شده برابر دو( ب          است نداشته یرییتغ( الف 

 . است افتهی کاهش( د               .است افتهی شیافزا( ج 

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 .دیکن فیتعر را تیجمع

  دیده حیتوض را تیجمع شیافزا یچگونگ

 ست؟یچ را تیجمع شیافزا یایمزا 

 است؟ بوده چگونه ریاخ یها سال یط کشور تیجمع راتییتغ

  ست؟یچ تیجمع ناهمگون عیتوز لیدل و چگومنه کشور در تیجمع عیتوز نحوه با

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

  دهند لیتحو بعد جلسه و کرده انتخاب را ریز فیتکال از یکی خود لیتما به گروه هر شود یم خواسته آموزان دانش از 

 . تیجمع یپراکندگ ی نقشه رسم 

 .ها کالس کیتفک به ، مدرسه تیجمع از یگزارش هیته

 .همدان استان در تیجمع عیتوز نحوه خصوص در یگزارش هیارا

  کشور غرب در تیجمع دافع و جاذب عوامل خصوص در یوارید هینشر هیته

 . استان از تیجمع مهاجرت از یریجلوگ یبرا یابتکار یراهکارها هیارا 

 .گذشته سال ۲۳ در همدان استان تیجمع سهیمقا 

 درس یبررس و نقد

 

  قوت نقاط و محاسن

 مطلب بهتر درک به و شده کودکان توجه جلب باعث که متن کنار در( ریتصو و نقشه نمودار،) یبصر موارد از استفاده

 .کند یم کمک

 . ۲۵ صفحه در تیجمع یپراکندگ نقشه یرو بر متن حیتوض 

 .کند یم کمک کودک ذهن در یماندگار به که ریتصو قیطر از فقط تیجمع دافع و جاذب عوامل حیتوض 

 .کودک یزندگ خصوص در ییها پرسش وجود 

 

 

  ضعف نقاط و بیمعا

 .کند ینم توجه جلب و ستین مشخص یلیخ که شده نوشته یقسمت در تیجمع فیتعر

 . است ینیچ مقدمه بدون و یناکاف تیجمع شیافزا خصوص در حاتیتوض 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طراحی آموزشی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 
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 .آن بیمعا نه شده اشاره تیجمع یایمزا به صرفا

 

 درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یام یراهبردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه

 ۲۲ صفحه یبرا تر جذاب یها عکس از استفاده 

  خود سکونت محل قوت نقاط ییشناسا به کودکان قیتشو 

 یگروه بحث یبرا ییها پرسش هیارا

 

 درس ضعف نقاط لیتعد ای حذف جهت یعلم یراهبردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه

 اشاره تیجمع شیافزا به بعد ندیبگو را تیجمع نرخ آوردن دست به نحوه مختصر یحیتوض با تیجمع حیتوض از قبل 

 . کنند

 .شود اشاره هم نشود تیریمد یدرست به که یصورت در آن بیمعا به تیجمع شیافزا یایمزا به اشاره کنار در

 یم درست یده جهت صورت در که آنها قوت نقاط به یداخل ینواح در تیجمع دافع عوامل به اشاره کنار در بود بهتر 

 . شود اشاره زین شوند هم یاقتصاد رونق به منجر و تیجمع جاذب توانند

 .شود اشاره زین آنها منابع حفظ یبرا ییها راه به کشور یتیجمع یها قطب در تیجمع جاذب عوامل به اشاره کناره در 

 

 


