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 ۷ درس

 رانیا مهم یصنعت ینواح

 منابع» از میکن یم استفاده آنها از که ییکاالها ی همه که دیخواند سوم سال یاجتماع مطالعات کتاب در

 گاز، و نفت مانند دارند؛ یمختلف انواع یعیطب منابع که دیبرد یب نیهمچن. ندیآ یم دست به یعیطب

 .اهانیگ و خاک ،یمعدن یسنگها

 . دیده حیتوض د؟یکنیم مشاهده یزیچ چه. دیکن توجه ریز شکل به

 کارگران کارخانه، در برند، یم کارخانه به را هیاول مواد دارد، ازین هیاول مواد به کاال دیتول یبرا یا کارخانه هر

 به. کنند یم لیتبد ازین مورد یکاالها به را آنها و آورند یم وجود به یراتییتغ آنها در آالت نیماش کمک به

 .ندیگو یم صنعت، تیفعال نیا

 

 منابع کدام از نخ ی هیته یبرا شما، نظر به. دیآ یم دست به یعیطب منابع از ها کارخانه ی هیاول مواد

 شود؟ یم استفاده یعیطب

  تیفعال

 .دیشو آشنا شتریب هیاول مواد با تا دیده انجام کالس در را( ۵) ی شماره ی کاربرگه -۲
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  : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام فاطمه: نام

  رانیا مهم یصنعت ینواح: سیتدر موضوع پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۵: مدت (۷: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

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

  درس یکل اهداف

  رانیا یصنعت ینواح با آموزان دانش ییآشنا

 یجزئ اهداف 

 . شوند یم آشنا یعیطب منابع انواع با

 . بدانند را صنعت حیصح فیتعر

 . شوند آشنا یا کارخانه عیصنا انواع با 

 بدانند را مادر عیصنا نیتر مهم

 بدانند را یمصرف عیصنا حیصح فیتعر

 

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

  کنند انیب را یعیطب منابع انواع 

 . دهند حیتوض توانند یم را صنعت حیصح فیتعر 

 . ببرند نام را یا کارخانه عیصنا انواع

 . دهند شرح بتوانند را آهن ذوب عیصنا

 . دهند حیتوض بتوانند را یمصرف منابع حیصح فیتعر

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

 . باشند قائل ارزش یعیطب منابع یبرا

 . کنند توجه صنعت حیصح فیتعر به 

 . باشند عالقمند یا کارخانه عیصنا انواع به

 . کنند توجه مادر عیصنا به
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 .کنند توجه یمصرف عیصنا صحیح فیتعر به 

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

 . دهند ارائه گزارش و کند قیتحق یعیطب منابع انواع ی درباره توانند یم 

 . کنند پاسخ و پرسش صنعت حیصح شناخت درباره کالس در توانند یم 

 . دهند ارائه کالس به و کنند قیتحق یا کارخانه عیصنا انواع درباره توانند یم 

 . دهند ارائه کالس به و قیتحق مادر عیصنا نیمهمتر درباره توانند یم

 .دهند ارائه کالس به و قیتحق یمصرف عیصنا درباره توانند یم

  یصیتشخ یابیارزش

 دانند؟ یم را یعیطب منابع انواع 

  شناسند؟ یم را ما کشور در مادر عیصنا نیمهمتر

 دانند؟ یم را یمصرف عیصنا با مادر عیصنا انیم تفاوت 

  زهیانگ جادیا

 .دانند یم را یعیطب منابع انواع 

 . دانند یم را مادر عیصنا نیمهمتر

 . دانند یم را یساز نیماش یها کارخانه ی هیاول مواد

 شناسند یم را یا کارخانه منابع

  ها دهنده سازمان شیپ

 ببرند؟ نام را یعیطب منابع انواع 

  ببرند؟ نام را کارخانه عیصنا انواع

  ببرند؟ نام را مادر عیصنا نیتر مهم 

 ببرند؟ نام را یساز نیماش یها کارخانه ی هیاول مواد 

 درس مطالب یسازمانده

 

 صنایع ذوب آهن                                                                                                           

 صنایع پتروشیمیصنایع مادر                                                                                               

 نواحی صنعتی مهم ایران                       صنایع کارخانه ای                                 صنایع ماشین سازی

 صنایع مصرفی      کارخانه های بزرگ و کوچک                                                                                      

 اطراف شهرها و برخی روستاها                                                                                    
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 سیتدر نیح یها تیفعال

  نیآغاز مهارت 

 .میکن یم جلب را آموزان دانش توجه رانیا یا کارخانه عیصنا از یلمیف پخش با 

 

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب

 تابلو یرو را بود نخ یها قرقره دهنده نشان که یعکس رانیا یا کارخانه عیصنا از یلمیف پخش از بعد شدم کالس وارد یوقت

 که کردم نصب را( پارچه) کاال عکس بعد و کردم نصب را بود( یباف پارچه)  کارخانه دهنده نشان که یعکس بعد و کردم نصب

 شده لیتبد پارچه به و شده انجام اون یرو یراتییتغ کارخانه در نخ که دهند یم نشان ها عکس نیا خانم گفت سناء ناگهان

 داشته، ازین که را ییزهایچ مردم دور یها گذشته در که بود نیا دهنده نشان که را یلمیف بعد و دخترم نیآفر گفتم

 در یکفاش ای بافتند یم فرش خود ی خانواده یاعضا یبرا مثال کردند، یم دیتول کوچک یها کارگاه ای خانه در خودشان

 دیتول کفش جفت ها صد یروز کفش دیتول ی کارخانه کی امروزه. کرد یم دیتول کفش جفت چند یروز کوچک یکارگاه

 ها بچه که کردم سوال ها بچه از یاکتشاف روش به لمیف پخش از بعد و کردم پخش کند برطرف را تیجمع ازین تا کند یم

 یها دستگاه به خانم گفت ذیپان است، ازین ییزهایچ چه به کند کار به شروع بزرگ کارخانه که نیا یبرا امروزه که دیدید

 گوناگون و بزرگ

 ازین کار یروین به گفت نگار و باشد ها کارخانه نیا در هم هیاول مواد دیبا گفت ساره و است ازین هیسرما و پول به گفت نازیآ

 رانیا نقشه که کردم درخواست کالس یها گروه از بعد و کنند یانداز راه را کارخانه کی بتوانند هم یهمکار با همه که است

 به بعد جلسه و کنند مشخص نقشه یرو را رانیا در مادر عیصنا و کنند درست یوارید روزنامه قالب در هم یهمکار با را

 نینباش خسته رونیب نیبر نیتون یم خورد زنگ بچه. کنند نصب وارید یرو و اورندیب کالس

  ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 ..الف

  د؟یببر نام را یعیطب منابع 

  دارد؟ ازین یگرید یزهایچ چه به هیاول مواد بر عالوه کاال دیتول یبرا کارخانه کی 

 د؟یآ یم بدست چه از ها کارخانه ی هیاول مواد

 ..ب

  د؟یببر نام شوند یم میتقس دسته چند به یا کارخانه عیصنا

  د؟یده حیتوض مثال ذکر با را مادر عیصنا 

  د؟یده حیتوض را یمصرف عیصنا 

 د؟یده حیتوض دلخواه به را یکی و دیببر نام. کدامند ما کشور در ما عیصنا نیمهمتر 

  کردن نیتمر مهارت

 ارائه را مبحث کی گروه هر به و میکن یم میتقس نفره پنج گروه چهار به را آنها که است نفر ۲۲ کالس آموزان دانش تعداد
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 . شود مرور درس مباحث گرید کباری تا میده یم

 .دهند حیتوض را یعیطب منابع: اول گروه

 . دهند حیتوض را صنعت: دوم گروه 

 .دهند حیتوض را رانیا یا کارخانه عیصنا: سوم گروه 

 .دهند حیتوض را ما کشور در مادر عیصنا نیمهمتر: چهارم گروه

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 در و میداد حیتوض ها کارخانه ازین مورد ی هیاول مواد و یعیطب منابع ی درباره اول بخش در میکرد قسمت دو را درس ما

 . میداد حیتوض را مادر عیصنا نیمهمتر و یمصرف عیصنا ،یا کارخانه عیصنا یبند میتقس دوم بخش

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 سواالت کتبی صحیح و غلط

 .ندیآ یم دست به یعیطب منابع از میکن یم استفاده ها آن از که ییکاالها همه

  غلط                         صحیح

 . ندیآ یم دست به یعیطب منابع از ها کارخانه هیاول مواد

  غلط                         حیصح

 . شود یم میتقس یمیپتروش عیصنا و یمصرف عیصنا و مادر عیصنا به یا کارخانه عیصنا

 غلط                               حیصح

 هیته مس و یرو سرب، آهن، معادن از معموال یساز نیماش یها کارخانه ی هیاول مواد

 .شود یم

  غلط                            حیصح

 .کنند یم لیتبد ییایمیش مواد به را گاز و نفت یمیپتروش یها کارخانه 

  غلط                         حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 .دارد ازین.................... به کاال دیتول یبرا یا کارخانه هر

 در مادر عیصنا نیتر مهم.  دیآ یم دست به........................  از ها کارخانه ی هیاول مواد 

 . است..............  و....................  عیصنا کشور

 .است شده ساخته............. یکینزد در آهن ذوب ی کارخانه نیاول 

 . کنند یم لیتبد................ .................. به را... ........... و..............  ،یمیپتروش یها کارخانه

  یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 . میکن یم میتقس دسته دو به را کارخانه عیصنا

  آهن ذوب عیصنا و مادر عیصنا( الف

  یمیپتروش عیصنا و آهن ذوب عیصنا( ب

  یمصرف عیصنا و مادر عیصنا( ج

  یساز نیماش عیصنا و یمیپتروش عیصنا( د
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  ست؟یچ یعیطب منابع از منظور 

  اهانیگ و خاک( ب                        گاز و نفت( الف

  اهانیگ و خاک ،یمعدن یها سنگ گاز، و نفت( د        خاک ،یمعدن یها سنگ( ج

 د؟یآ یم دست به چه از ما کارخانه ی هیاول مواد 

 گاز و نفت( د     خاک( ج       یعیطب منابع( ب        اهانیگ( الف

 دارد؟ ازین یگرید یزهایچ چه به هیاول مواد بر عالوه کاال، دیتول یبرا کارخانه کی

         هیسرما ابزار، و آالت نیماش کار، یروین ه،یاول مواد( ب     یعیطب منابع( الف

 ابزار و آالت نیماش( د        هیاول مواد( ج  

 کدامند؟ ما کشور در مادر عیصنا نیمهمتر 

        یمیپتروش عیصنا آهن، ذوب عیصنا( الف 

           آالت نیماش عیصنا آهن، ذوب عیصنا( ب 

               یساز نیماش عیصنا ،یمیپتروش عیصنا( ج  

  یساز نیماش عیصنا ،یمیپتروش عیصنا آهن، ذوب عیصنا( د

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 ست؟یچ یعیطب منابع از منظور

 ست؟یچ صنعت

 . دیده حیتوض مثال ذکر با مادر عیصنا

 د؟یده حیتوض را یمصرف عیصنا 

 . دیده حیتوض دلخواه به را یکی و دیببر نام را کشور در مادر عیصنا نیمهمتر

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 .دیشو آشنا هیاول مواد با تا دیده انجام را( ۵) شماره ی برگه کار

 

 

 

 .دیده انجام را( ۶) شماره ی کاربرگه 

 وارید یرو و باشد رانیا در مادر عیصنا ی دهنده نشان که کنند درست یوارید روزنامه قالب در را رانیا ی نقشه ها گروه 

 .کنند نصب کالس

 درس یبررس و نقد

 درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 راهنما - رانیا در مادر عیصنا از یبعض یپراکندگ ی نقشه و است شده آورده آن کنار در مربوطه ریتصاو کتاب متن یبرا 

 نیا در است داده یجا خود در را یمصرف عیصنا نیشتریب که رانیا یصنعت استان نیمهمتر دهنده نشان که ینمودار - نقشه
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 .است آموزان دانش فهم و درک با متناسب که شده آورده درس

 

 درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

 تمرکز عدم باعث که شده آورده کتاب آخر در درس به مربوط یها برگه کار. امدهین درس یابتدا در درس به مربوط اهداف 

 .شود یم ها تیفعال نوع نیا انجام در آموزان دانش

 

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

 دانش. اورندیب کالس به و کنند قیتحق رانیا یا کارخانه عیصنا به راجع یشتریب اطالعات میخواه یم آموزان دانش از

 کالس به و کنند هیته دیبازد از بعد یگزارش میخواه یم آموزان دانش از و میببر کارخانه کی از دیبازد یبرا را آموزان

 .اورندیب

 

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

 کار درس نیا در. رندیبگ ادی دیبا را یزیچ چه بدانند آموزان دانش و معلم تا دیایب درس یابتدا در درس به مربوط اهداف 

 .شود آورده صفحه یانتها در مربوطه یها برگه

 

 


