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 ۶درس

 رانیا آب منابع

 تیفعال

 یاعضا و شما یبرا یمشکالت چه نباشد، آب تان، یزندگ محل در شب تا صبح از روز کی دیکن فرض -۱

 دیبخوان کالس در را مشکالت فهرست و دیکن یهمفکر یگروه طور به د؛یآ یم شیپ خانوادمتان

 کنار در ها تمدن نیتر مهم دور، یها گذشته در که دیخواند چهارم سال یاجتماع مطالعات کتاب در -۲

 چرا؟. اند آمده وجود به رودها

. ندارد آب نیتأم یبرا یمشکل انسان ها، انوسیاق و بزرگ یاهایدر وجود با که کنند تصور یبرخ است ممکن

 ها تیفعال ریسا و یکشاورز وشو، شست دن،یآشام یبرا و است شور ها انوسیاق و اهایدر آب که دیدانیم اما

 .ستین مناسب

 .آورد یم دست به باران و برف از را خود ازین مورد نیریش آب انسان

 .آورد یم وجود به را رودها و شود یم یجار نیزم یرو باران و برف از حاصل آب از یبخش - الف 

 ..دهدیم لیتشک را ینیرزمیز یآبها و رود یم فرو نیزم داخل به باران و برف از حاصل آب از یبخش -ب
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  یسرور دیجمش دکتر یآقا جناب: مربوطه استاد یالله بیحب: یخانوادگ نام  هیرق: نام

 رانیا آب منابع: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۶: )درس طرح شماره ۸۹-۸۹: یلیتحص سال

 

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

 درس یکل اهداف 

  رانیا آب منابع با آموزان دانش ییآشنا 

 یجزئ اهداف 

  برند یم نام رودهارا کنار در آمده وجود به یها تمدن 

  شناسند یم را زدیر یم خزر یایدر به که را یرود سه

  شوند یم آشنا آب مشکالت قطع با آموزان دانش

  کنند یم درک زنده موجودات تمام اتیح در را آب نقش

  کنند یم استفاده رانیا یرودها یپراکندگ نقشه از رودها دادن نشان یبرا 

 .فهمند یم را ینیرزمیز آب و رود نیب تفاوت 

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

 . کنند یم فیتعر را ینیرزمیز یها آب 

 . برند یم نام را رودها کنار در آمد وجود به یها تمدن نیمهمتر از مورد ۳ 

 . زنند یم مثال را آب نادرست مصرف از ییها نمونه

 . دهند یم حیتوض را شوند یم آب یآلودگ موجب که یعوامل 

 . کنند یم ذکر کردن استفاده یبرا اهارایدر و ها انوسیاق آب نبودن نامناسب لیدل 

 سهیمقا هم با را ورود ینیرزمیز آب لیتشک ندیفرآ.  دهند یم شرح را دیآ یم وجود به آب قطع از پس که را یمشکالت

 .کنند یم

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

 .کنند یم توجه دارد یزندگ در آب که ینقش به 

 .برندیم نام را زندیر یم خزر یایدر به که یرود سه
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 . برند یم بکار یزندگ در را آب کردن مصرف درست یراهکارها

 .دهند یم جواب یعالقمند با پرسد یم آب منابع مورد در معلم که یسواالت مورد در

 . دهند یم شنهادیپ کردن مصرف درست یبرا را ییراهکارها

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 .کنند یم پاسخ و پرسش رانیا آب منابع مورد در

 . کنند یم قیتحق آب درست مصرف یها وهیش مورد در

 . دهند یم نشان را است آب کردن آلوده یراهها مورد در که را یریتصاو

 کالس به گزارش کی قالب در را جهینت و کنند یم شیآزما کروسکوپیم ریز در را شده آلوده یمصرف آب از یا نمونه 

 . دهند یم ارائه

 .کنند یم یطراح آب ییجو صرفه مورد در دیجد لهیوس کی

 یصیتشخ یابیارزش

 .اند دهید کینزد از را ییایدر و رود بحال تا ایآ

 . شناسند یم را رانیا یاهایدر ایآ 

 . دارند یاطالعات آب ی چرخه مورد در ایآ 

 . دارد ینقش چه زنده موجودات اتیح در آب که دانند یم ایآ

 دارند ییآشنا دیآ یم وجود به آب شدن قطع از بعد که یمشکالت با ایآ

  زهیانگ جادیا

 اگر دیآ یم شیپ یمشکالت چه نباشد آب روز کی اگر که میپرسیم ها بچه از آموزان دانش در زهیانگ جادیا یبرا

 در و میکن یم اصالح را ها آن یها پاسخ باشد اشتباه اگر و کرده قیتشو را ها آن باشد درست آموزان دانش یجوابها

 که مییگو یم و میکن یم اشاره دارد زنده موجودات تمام اتیح در آب که ینقش به آموزان دانش یصحبتها لیتکم

 ادامه خود اتیح به تواند ینم یا زنده موجود چیه گرید نباشد آب اگر و است وابسته آب به زنده موجودات تمام یزندگ

 درس به دانستند را آن دیفوا که یوقت و شوند یم آشنا دارد آنها اتیح در آب که ینقش با ها بچه بیترت نیا به و دهد

 . شد خواهند عالقمند

  ها دهنده سازمان شیپ

 . کنند یم ییها استفاده چه آب از نانیروستانش 

 . کنند یم ییها استفاده چه آب از نانینش شهر 

 . کنند انیب را رانیا در نیریش آب نیتام منابع 

 . دهند حیتوض را شوند یم آب کردن آلوده باعث که را یعوامل

 .دهند شرح را آب مصرف در ییجو صرفه یها روش 

 ببرند نام را رانیا یاهایدر و رودها نیمهمتر
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 درس مطالب یسازمانده

 : از عبارتند که شده لیتشک یمختلف یقسمتها از آب منابع درس 

  شود یم لیتشک چگونه رود

  ینیرزمیز یها آب

 رانیا یرودها یپراکندگ

  آب کم یکشور رانیا 

 میکن محافظت آب منابع از 

  آب نادرست مصرف از ییها نمونه 

 آب کردن آلوده یها راه از ییها نمونه 

 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت

 برنامه آغاز در را سد کی از دیبازد ای آبفا شرکت از دیبازد روزه کی یاردو کی آموزان دانش در زهیانگ جادیا یبرا 

 .دهند ارائه کالس به یگزارش قالب در را خود مشاهدات که میخواه یم ها بچه از و داده قرار خود سیتدر

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب

 درس ارائه یبرا. یشینما - یگروه بحث - پاسخ و پرسش - یمغز بارش یروشها از یبیترک شده استفاده سیتدر روش

 بله بله گفتند من جواب در ها بچه بشه قطع خونتون آب که اومده شیپ براتون حاال تا ها بچه میگ یم ها بچه به ابتدا

 گفت سارا اومده شیپ براتون یمشکالت چه شهیم قطع خونتون آب که یوقت ها بچه خب که گمیم ادامه در شده خانم

 میتونینم گفت مهسا حموم میبر میتونینم اجازه خانم گفت یشاد مونهیم فمونیکث یولباسا ظرفا همه خانم اجازه

 رفته ساعت چن یبرا شما یها خونه آب ها بچه نیگفت درست همتون ها بچه بله گفتم جوابشون در من میبزن مسواک

 بنظرتون ایآ فتهیم یاتفاق چه بشه قطع شهیهم یبرا آب اگه بنظرتون حاال آومده وجود به براتون مشکل همه نیا و

 گال مس یچ گهید زنده موجودات ها بچه خب میتونینم خانم نه گفتن ها بچه میبمون زنده میتونیم انسانها ما آب بدون

 رنیمیم همشون خانم نه گفتن ها بچه بمونن زنده توننیم اونا نباشه آب چوقتیه اگه بنظرتون وونایح مس درختا و

 نجایا تا ها بچه خب بمونه زنده آب بدون تونهینم یا زنده موجود چیه نیگفت درست ها بچه بله گفتم بهشون من بعد

 میتونیم میکن استفاده میتونیم ویآب ماهر بنظرتون یول میدار اجیاحت آب به مون روزمره یکارا همه یبرا ما که میدیفهم

 چرا گفتم میتونینم خانم نه گفت زهرا نیبگ نیدید ارویدر که ییاونا میبخور ارویدر آب میتونیم مثال میبخور یهرآب

 و شور ها انوسیاق و اهایدر آب ها بچه درست بله گفتم ادامه در من شوربود خوردم ازش بود تشنم باری من چون گفت

 بعدش دیآ یم بدست باران و برف آب از هم نیریش آب میکن استفاده نیریش یآبها از دیبا ما یبخور اونارو شهینم

 گفتم من بعدش شهینم خانم نه گفتن ها بچه میکن استفاده ینجوریهم بارون و برف آب از میتونیم ایآ ها بچه گمیم

 ریز تو رهیم گشید بخش کی شهیم لیتشک رود و شهیم یجار نیزم رو آبش از یبخش کی ادیم بارون و برف که یوقت

 انجام رو اول تیفعال هاشون گروه تو هم یهمکار با که گمیم ها بچه به سپس و ارهیم وجود به وینیرزمیز یآبها و نیزم
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 در سوسن گروه سرگروه که نایم بده حیتوض رو رود لیتشک مراحل سرگروهشون که خوامیم سوسن گروه از بعد و بدن

 و نییپا روبه شنیم یجار طرف هر از شنیم آب نکهیا از بعد کوهها یرو ادیم برف که یوقت خانم گهیم من جواب

 در رود که ممکن و ارنیم وجود به رو رود و شنیم وصل نقطه کی در هم به مختلف یبارایجو دنیباررومیجو لیتشک

 گروه از بعد درست کامال زمیعز بله گفتم نایم جواب در دهیکش شکل نیا یتو که همونطور زهیبر ایدر به رشیمس

 رودها لیتشک سرمنشا که نیا بخاطر گهیم زهرا دارن تیاهم ما یبرا یکوهستان یچرانواح که بگن بهمون خامیم قیشقا

 و کنمیم نگا یکی یکی بعد و بدن انجام کالس در گمیم رو ویبعد کاربرگ و درست کامال بله گفتم توکوهاس چشمها و

 مراحل ارنیم بدست ینیرزمیز یآبها و رودها از ازشونوین مورد نیریش آب انسانها که میگفت ها بچه که گمیم ادامه در

 یچجور انسانها که میبدون میخایم و ینیرزمیز یها آب سراغ میبر میخایم حاال میگرفت ادی هم با که رودو لیتشک

 اطیتوح دمید من اجازه خانم گفت سارا بده جواب سوال نیا به تونه یم یک کنن استفاده ینیزم ریز یآبها از توننیم

 در من دمید ادیز توروستامون منم خانم بله گفت معصومه کنن یم استفاده آبش واز نیتوزم و هس چاه بدربزرگم خونه

 کشنیم رونیروب چاه آب پمپ و تلمبه با که چاه کندن ینیرزمیز یها آب از استفاده راه کی ها بچه بله گفتم جوابشون

 من بعدش ندادن یجواب و کردند فکر کمی ها بچه رسهیم ذهنتون به یراه چه گهید ها بچه خب کننیم استفاده ازش و

 که چاه هی مثل قنات خانم بله گفت معصومه هیچ قنات نیدونیم اصال خورده گوشتون به قنات اسم حاال تا ها بچه گفتم

 آب تواون که ینیرزمیز تونل هی قنات گفت درست یتاحدود معصومه ها بچه گفتم معصومه جواب در داره آب توش

 پس کمه شیآلودگ و ریتبخ زانیم نیزم یتو قنات آب چون و شهیم یجار آب کم ینواح به آب بر ینواح از بخود خود

 خانم بله گفتن ها بچه حفرقنات ینیرزمیز یآبها از استفاده گهید راه کی که میبگ میتونیم زدم که ییحرفا با ها بچه

 ینجوریا بعدش و کردند حفر قنات که بودن ییکسا نیاول ایرانیا که دیبدون جالب ها بچه گفتم ادامه در من و درست

 رو چشمه لیتشک و کنند یم دایپ راه نیزم سطح به خودبخود ینیرزمیز یها آب جاها از یبعض تو ها بچه دمیم ادامه

 مس یبلند یکوها قله از رودها شتریب ما کشور تو رنیگیم سرچشمه کوهها از رودها که میگفت قبال ها بچه خب دنیم

 و زنیر یم خزر ای فارس جیخل و عمان یاهایدر به جلگه و دشت از عبور از بعد و رنیگیم سرچشمه زاگرس و البرز

 خودشون با بعد جلسه یبرا و بدن انجام خونه فیتکل عنوان به رو شده مطرح یها تیفعال که خامیم ها بچه از سپس

 آب انسان که پرسمیم نایم از مثال پرسمیم دادم درس که ییقسمتها به راجع تاسوال چن ها بچه از بعدش و ارنیب

 به که گمیم زهرا به بده حیتوض رودهارو لیتشک ندیفرآ خامیم سحر از ارهیم بدست کجا از رو خودش ازین مورد نیریش

 سهیمقا هم با رو چشمه و قنات که خامیم نینازن از انیم بوجود یچجور ینیرزمیز یها آب که بگه ها بچه همه و ما

 ها بچه دمیم ادامه ینجوریا رو درس گرفتنو ادی خوب دادمو درس که رو ییقسمتها ها بچه تمام که دمید یوقت و کنه

 حاال ها بچه خب میدید ادیز خانم بله گفتن ها بچه هیآب کم کشور ما کشور گنیم که نیدید ونیزیتلو تو تاحاال حتما

 گفتم جوابش در من کمه شیبارندگ چون اجازه خانم گفت زهرا هیآب کم کشور ما کشور چرا که نیبگ من به نیتونیم

 خب اجازه خانم گفت میمر کمه یبارندگ زانیم نیا و تریلیم ۲۴۲ از کمتر ما کشور تو ساالنه یبارندگ زانیم ها بچه بله

 سال گفت حدیثه بعدش کردن فکر کمی ها بچه بده مویمر جواب تونهیم یک ها بچه گفتم من کمه مونیبارندگ انقد چرا

 جواب در من کمه مونیبارندگ نیهم یبرا خشک و گرم یهوا و آب یدارا ما ینواح شتریب که میخوند کتابامون تو قبل
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 شتریب خشک و گرم هم کشورما ینواح نیشتریب و کمه ما هیبارندگ چون ها بچه حاال درست کامال نیآفر گفتم ثهیحد

 نیبهم کمه مونیدائم یرودها تعداد و شنیم خشک گرما دنیبارس ینی هستن یفصل و یموقت میدار که هم ییرودها

 سمینویم ها بچه یبرا تابلو یرورو یفصل و یموقت یدائم به رودها یبند میتقس ادامه در و هیآب کم کشور ما کشور لیدال

 که حاال پس کنه یزندگ تونهینم یا زنده موجود چیه آب بدون که میدیرس جهینت نیا به هم درس تواول ها بچه خب

 بچه خب مینش مواجه آب کمبود با تا میکن استفاده درست ازش دیبا داره یمهم نقش برامون آب هم انقدر و کم آبمون

 فشیکث دیبا گفت نینسر میند اونوهدر دیبا گفت زهرا میکن استفاده درست آب از میتونیم یچجور دونهیم یک حاال ها

 دادن هدر باعث که هستش یدوراه کردنش آلوده و آب نادرست مصرف درست بله گفتم ها بچه جواب در من مینکن

 گفتن همه دهیم ونشونیچ اول شکل ها بچه خب نگاکنن بعد ی صفحه یها شکل به که خامیم ها بچه از بعد شهیم آب

 نه گنیم ها بچه درست کارش ها بچه گمیم بعدش کنهیم استفاده آب از جارو یبجا و شورهیم اطشویح داره که ییآقا

 یول زنهیم مسواک پسرداره گنیم ها بچه پرسمیم سواالرو نیوهم دمیم نشون رو دوم شکل کنه استفاده جارو از دیبا

 رونشون چهارم و سوم شکل سپس و ببنده آبو ریش دیبا خانم نه گنیم ها بچه درست کارش گمیم گذاشته باز آب ریش

 توشکل و بکنه نکارویا اسفنج و آب سطل کی با دیبا که شورهیم نشویماش آقاداره سوم توشکل گنیم ها بچه دمیم

 ببنده آبو ریش نداره اجیاحت آبو یوقت دیبا گذاشته باز بکنه یا استفاده ازش نکهیا بدون آبو ریش و حموم پسررفته چهارم

 رودخونه فاضالب گهیم زهرا شنیم آب یآلودگ باعث یعوامل چه نجایا ها بچه گمیم و دمیم آخررونشون ریتصو سپس و

 گمیم هم رو یانیپا تیفعال و درست ها بچه بله گمیم ها بچه جواب در شده ختهیر آب داخل که ییآشغاال گهیم میمر ها

 ها بچه که بشم مطمئن تا پرسمیم ها قسمت نیا از تاسوال چند آخر ودر ارنیب بعد جلسه یبرا و بدن انجام خونه تو که

 یچجور که بگه خامیم نسترن از آبه کم یکشور رانیا چرا پرسمیم نایمب از مثال گرفتن ادی خوب هم هارو قسمت نیا

 مصرف از ییها نمونه خامیم رها از بگه آبو هدررفت لیدل ۲ خامیم قیشقا از میکن محافظت آب منابع از میتونیم

 در و ببره نام رو شنیم آب یآلودگ موجب که رو یعوامل که خامیم بایز از تینها در و بزنه مثال برامون رو آب نادرست

 . کنمیم تموم رو درسو گرفتن ادی خوب رو قسمتها تمام ها بچه نکهیا از نانیاطم از بعد آخر

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 را یسواالت آموزان دانش یریادگی زانیم از اطالع یبرا اول بخش انیپا از بعد و کرده میتقس بخش دو به را درس ابتدا 

 مطرح مباحث تمام ها بچه نکهیا از نانیاطم حصول از پس و میپرس یم ها آن از اول بخش در شده مطرح مباحث از

 یم انجام را کار نیهم زین دوم بخش انیپا در و میرویم دوم بخش سیتدر سراغ به اند گرفته ادی را اول بخش در شده

 میده

 میپرس یم آموزان دانش از را سواالت نیا اول بخش انیپا از بعد

 ..الف

 . آورد یم دست به یمنابع چه از را خود ازین مورد نیریش آب انسان

 .دهند حیتوض را رودها لیتشک ندیفرآ

 . ندیآ یم وجود به چگونه ینیرزمیز یها آب
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 . دیکن سهیمقا هم با را وچشمه قنات لیتشک ندیفرآ 

 .دیببر نام را زندیر یم خزر یایدر به که را یرود سه رودها یپراکندگ ی نقشه به توجه با

 شود یم دهیپرس ها بچه از سواالت نیا زین دوم بخش انیپا در و

 ...ب

 .است آب کم یکشور رانیا چرا

 . میکن محافظت آب منابع از میتوان یم چگونه

 . دیدار یشنهاداتیپ چه مورد هر در درست مصرف یبرا دییبگو و دیکن انیب را آب نادرست مصرف موارد از مورد سه 

 . شوند یم آب یآلودگ موجب یعوامل چه

  کردن نیتمر مهارت

 درباره که میخواه یم ها آن از و داده را درس از یعنوان هرگروه به و کرده میتقس نفره ۶ گروه ۴ به را آموزان دانش

 کی گروه هر از سپس و بگذارند اشتراک به هم با را خود ی شده آموخته مطالب و کرده صحبت باهم نظر مورد عنوان

 دهد یم حیتوض آموزان دانش هیبق یبرا را نظر مورد عنوان نفر

 رودها لیتشک ندیفرآ حیتوض:  سوسن گروه

 چشمه و قنات سهیمقا:  نسترن گروه

  آب منابع از محافظت یبرا ییراهکارها انیب: میمر گروه

 آب یآلودگ یراها انیب: قیشقا گروه

  آب نادرست مصرف یراهها انیب: بنفشه گروه

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 انیب قیطر از ای و کرده معطوف یدیکل نکات به را آموزان دانش توجه میتوان یم شده مطرح مطالب یبند جمع یبرا

 میینما بیترغ و قیتشو را آموزان دانش شده گفته مطالب دیفوا

 موجودات تمام اتیح در یدیکل و مهم نقش چه آب که دیدیفهم شما گفتم براتون امروز که یمطالب به توجه با ها بچه

 یبرا داره خشک و گرم یهوا و آب مناطق شتریب در نکهیا لیدل به رانیا ما کشور که دیگرفت ادی طور نیهم و داره زنده

 کم کشور ما کشور لیدال نیهم به هستن یفصل و یموقت میدار که هم یی رودها شتریب و کمه شیبارندگ زانیم نیهم

 نبود مشکل با ندگانیآ و خودمون تا میکن استفاده درست هست ارمونیاخت در که یمحدود یآب منابع از دیبا ما و هیآب

 تمام نطوریوهم ها انسان ما اتیح گهید فتهیب اتفتاق نیا اگر ک نیدونیم من از بهتر خودتون چون مینش مواجه آب

 موقع که نیا مس کنمیم انیب براشون رو آب درست مصرف از ییها وهیش ادامه در و فتهیم بخطر زنده موجودات

 میبشور واسفنج آب سطل کیموبا نمویماش میببند میندار ازین بهش که یزمان رو آب ریش کردن حمام و زدن مسواک

 یا زنده موجودات اتیح هم بشن آلوده زیتم یآبها نیا اگر که چرا میکن آلوده را ها چشمه و ها رودخانه زیتم یها آب

 موارد نیا از ییها مثال و میکن استفاده آبها اون از میتونینم ما خود وهم فتهیم بخطر کننیم یهازندگ آب اون یتو که

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال
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 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 آورد یم دست به باران و برف از را خود ازین مورد نیریش آب انسان

 غلط                              حیصح

 وجود به را رودها و شود یم یجار نیزم یرو باران و برف از حاصل آب از یبخش

 آورد یم

 غلط                              حیصح

 است مناسب دنیآشام یبرا و است نیریش اهایدر و ها انوسیاق آب 

 غلط                              حیصح

 .کردند استفاده ینیرزمیز یها آب از قنات کندن با که بودند یکسان نیاول انیرانیا

 غلط                              حیصح

 یها آب و رود یم فرو نیزم داخل به باران و برف از حاصل آب از یبخش

 دهد یم لیتشک را ینیرزمیز

 غلط                       حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 ستین مناسب دنیآشام یبرا و است...............  ها انوسیاق و اهایدر آب

 لیتشک را.......  و رود یم فرو نیزم داخل به باران و برف از حاصل آب از یبخش

  دهد یم

 کنند یم دایپ راه نیزم سطح به خودبخود ینیزم ریز یها آب ینواح یبعض در

  آورند یم وجود به را..................... و

  کنند یم حفر....... .............. و..... ........... ینیرزمیز یها آب از استفاده یبرا مردم 

 ونقش هستند.....................  نیریش آب نیتام منبع نیمهمتر رانیا ما کشور در

 .دارند ما یزندگ در یمهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 دارد قرار استان کدام در رود ندهیزا

 یشرق جانیآذربا( د   فارس( ج        اصفهان( ب         تهران( الف

 زدیر یم فارس جیخل به رود کدام

 چکدامیه( د       رود اروند( ج        ارس( ب     اترک( الف

 است آمده وجود به رودها کدام وستنیپ هم به از رود دیسف

       فرات و دجله( ب          رود نهیمیوس رود نهیزر( الف

 کرخه و رود ندهیزا( د                 وشاهرود رود دیسف( ج

 کدامند زندیر یم خزر یایدر به که یرود سه

  شاهرود - رود نهیزر -رود دیسف( ب       کارون - کرخه -ارس( الف

 اترک - چالوس -رود دیسف( د         رود کرخه - ارس – اترک( ج
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 است چقدر رانیا در ساالنه یبارندگ متوسط زانیم 

 تریل یلیم ۲۴۲ شترازیب( ب                   تریل یلیم ۲۴۲ از کمتر( الف

 تریل یلیم ۳۴۲ از شتریب( د       تریل یلیم ۳۴۲ تا تریل یلیم ۲۴۲ نیب( ج

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  دیکن انیراب شوند یم آب یآلودگ موجب که را یعوامل از مورد چهار

  دیکن انیب را ندیآ یم وجود به آب قطع از پس که را یمشکالت از مورد چهار 

  دیکن سهیمقا هم با را ورود ینیرزمیز آب لیتشک ندیفرآ 

  دیببر نام را رودها کنار در آمده وجود به یها تمدن از مورد سه 

 دیده حیتوض را علت است آب کم یکشور رانیا چرا 

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 کنند قرائت کالس رادر آن گزارش شود یم خواسته ها آن از و شود یم داده یقیتحق گروه هر به 

 . دهند گزارش کالس رادر آن ی جهینت و داده انجام یقیتحق آب ی چرخه مورد در: سوسن گروه

 .کنند گزارش کالس در را آن جهینت و داده انجام یقیتحق رانیا یها قنات مورد در: میمر گروه 

 . کنند گزارش کالس به را جهینت و کرده یقیتحق ها آن انواع و رانیا یرودها درمورد: بنفشه گروه

 . کنند انیب کالس در را آن جینتا و کرده مشاهده کروسکوپیم ریز را آلوده آب از یا نمونه: نسترن گروه 

 .کنند گزارش کالس به را آن جهینت و داده انجام یقیتحق آن یخشک یها علت و هیاروم اچهیدر مورد در: قیشقا گروه

 درس یبررس و نقد

 

 قوت نقاط و محاسن

 کند یم زهیانگ جادیا درس یریفراگ به نسبت آموزان دانش در که ییها تیفعال ارائه - روان و ساده متن بودن دارا

 در یخوان نقشه تیتقو و شده مطرح سواالت به ییباسخگو و یدرس مطالب شتریب هرچه میتفه یبرا نقشه از استفاده

 آموزان دانش

 

 ضعف نقاط و بیمعا

  رانیا یها قنات نکردن یمعرف و قنات از یریتصو چیه نداشتن 

 یکشاورز و یصنعت یها بخش در آب مصرف در ییجو صرفه یراهها مورد در یاطالعات چیه ندادن 

 

 

 .درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یام یراهبردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه
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 قنات مورداز چند و شد یم داده حیتوض شتریب رانیا در قنات نهیشیپ به راجع بود بهتر درس یعلم سطح باالبردن یبرا 

 از یبخش با ها بچه نکاریا با کردند استفاده وهیش نیا از که هستند یکسان نیاول انیرانیا رایز شد یم یمعرف رانیا یها

 . شدند یم آشنا هم کشورمان یخیتار نهیشیپ

 زین یصنعت و یکشاورز یها بخش در آب ییجو صرفه به راجع که بود بهتر درس یفیک و یعلم سطح بردن باال یبرا 

 .شد یم ارائه بود متناسب ها بچه یسن سطح با که یمختصر حاتیتوض

 

 

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

 یها بخش در آب روزانه مصارف از یشتریب ریتصاو ارائه  آب یآلودگ و آب نادرست مصرف از یشتریب ریتصاو قراردادن 

 یکشاورز و یصنعت - یخانگ مختلف
 


