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 ۸ رسد

 (۱) ونقل حمل و راهها

 کدام راهها دییبگو و دیکن نگاه ریز ریتصو به دارند؟ ما یزندگ در ینقش چه راهها که دیا کرده فکر تاکنون ایآ

 کنند؟ یم رفع را مردم یازهاین

 

 به رفتن یبرا مردم مثال، یبرا. است الزم گر،ید مکان به یمکان از کاالها و مردم کردن جا جابه یبرا راه

 به خود دوستان و اقوام دنید با التیتعط به رفتن کردن، دیخر و ها مغازه به رفتن خود، کار محل ای مدرسه

 کینزد و دور یها راه از ،ییغذا مواد مانند کنند، یم مصرف مردم که ییکاالها از یاریبس دارند، ازین راهها

 . شوندیم مربوط گریکدی به راه ی لهیوس به ها مکان ی همه. رسند یم آنها دست به

 .ندیگویم نقل و حمل لیوسا کند یم جا به جا را ها کاال و مردم که یلیوسا به
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  : مربوطه استاد   : یخانوادگ نام  : نام

 ( ۱) ها نقل و حمل و ها راه: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۸: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

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

 درس یکل اهداف 

 یجزئ اهداف  یزندگ در آنها نقش و نقل و حمل ، ها راه با آموزان دانش ییآشنا

 . کنند درک را نقل و حمل و راهها مفهوم

 . بدانند یزندگ در را ها راه نقش

  بدانند را نقل و حمل لیوسا فیتعر

 . بشوند آشنا نقل و حمل لیوسا یها دهیفا با 

 . بشوند آشنا گذشته در نقل و حمل و لیوسا با 

 . بدانند را یشهر درون نقل و حمل لیوسا

 . بشوند آشنا کشور واردات و صادرات در ها راه نقش با 

 . بدانند را واردات و صادرات مفهوم 

 . بدانند را یبازرگان مفهوم 

 (.یآب ،ییهوا ،ینیزم)بشوند آشنا نقل و حمل لیوسا راهها انواع با 

 بشوند آشنا ها جاده در یمنیا نکات تیرعا با 

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

 . کنند فیتعر را نقل و حمل

 . دهند حیتوض را یاصل و یفرع یها راه

  ببرند نام یزندگ محل شهر در را یاصل راه نمونه دو و یفرع راه نمونه دو 

 . کنند فیتعر را یبازرگان واردات، صادرات، 

 . ببرند نام را راهها انواع.  دهند صیتشخ نقشه یرو از یفرع یراهها از را یاصل یها راه 

 . کنند انیب یمثال واردات و صادرات نهیزم در 

 .کنند هیارا را ییها حل راه راهها بهبود یبرا
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 تفاوتها و ها شباهت نظر از)کنند سهیمقا هم با را ییایدر و ،ییهوا ، ینیزم یها راه

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

 . شوند لیقا ارزش ها جاده در یمنیا نکات یبرا 

 . کنند توجه نقشه یرو یفرع و یاصل یها راه به 

 .کنند توجه واردات و صادرات در ها راه نقش به 

 .شوند عالقمند امروز و گذشته در نقل و حمل لیوسا مورد در پژوهش به 

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

 . کنند قیتحق شانیزندگ استان و شهر یها راه نقشه مورد در

 .دهند هیارا کالس به و کنند میترس را مدرسه تا شان خانه( راه)ریمس 

  یصیتشخ یابیارزش

  دنیپرس سؤال

 م؟یبدان نقل و حمل و ها راه مورد در ما که دارد یتیاهم چه شما نظر به: معلم

 کردند؟ یم جابجا رو لیوسا چطور کردند؟ یم نقل و حمل چگونه مردم گذشته در 

 م؟یبکن میتوان یم ییها استفاده چه راهها از 

 زهیانگ جادیا

 و حمل... و اسب با که گذشته دوران از یا قهیدق۴ لمیف کی یپرس احوال و سالم از پس کالس به ورود محض به معلم 

 نقل و حمل و راهها مورد در را حال و گذشته دوران از یریتصاو نتیپاورپو با ای گذارد یم شینما به را کردند یم نقل

 مورد در دانستن چرا که میکن گو گفت و بحث باهم میخواه یم امروز که گفته نیا انیب با معلم ای.  دهد یم شینما

 دیگو یم معلم. کند جلب را آموزان دانش توجه دارند؟ ما یزندگ تو ینقش چه نکهیا و دارد؟ تیاهم نقل و حمل و راهها

 ه؟یچ نقل و حمل ؟ییایدر ه؟ینیزم ه؟ییهوا است؟ راه چندنوع منظورشان ها راه نیا مینیبب میکن شروع دیموافق ها بچه

 ....و

  ها دهنده سازمان شیپ

 : میبده پاسخ سوال چند نیا به باهم که است قرار امروز

 دارد؟ وجود راه نوع چند

  ست؟یچ نقل و حمل از منظور

 روزمره؟ یزندگ در ونقل حمل و راهها نقش

  ست؟یچ یبازرگان واردات، صادرات، از منظور به 

  اند؟ کدام یشهر درون ونقل حمل لیوسا 

 امروزه؟ و گذشته در نقل و حمل و ها راه سهیمقا
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  درس مطالب یسازمانده

  یزندگ در آنها نقش و آن انواع و ها راه به سدینو یم را درس یها عنوان تابلو یپا معلم

  امروزه و گذشته در نقل و حمل 

  یشهر درون نقل و حمل

  یبازرگان واردات، صادرات، 

 ها جاده در یمنیا نکات تیرعا 

 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت

 

 

 .کند یم استفاده ریتصاو از آموزان دانش توجه جلب جهت درس شروع یبرا معلم

 

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب

 مورد در معلم منظور نیبد: نتیپاورپو قیطر از شده هیارا ریتصاو یرو از معلم یلیتکم دادن حیتوض با همراه یگروه بحث

 معلم سپس و کنند یم بحث باهم و شود یم ایجو را آموزان دانش نظرات ابتدا ریتصاو قیطر از شده مطرح مباحث

 و صادرات مورد در آموزان دانش و معلم مثال یبرا. دهد یم هیارا آموزان دانش به ریتصاو یرو از را مهم و یلیتکم مطالب

 و صادرات مورد در را تر کامل اطالعات معلم بعد و کنند یم انیب را خود نظرات و کنند یم گو گفت و بحث واردات

 چه که دییبگو تابلو یپا ادیب یکی مطالب نیا مورد در حاال شود یم خواسته آموزان دانش از بعد و کند یم انیب واردات

 یم دهیپرس سوال شده گفته مطالب نیا مورد در هم گرانید از و بدهد حیتوض ها بچه هیبق یبرا و میگرفت ادی ییزهایچ

 :نمونه یبرا. شود

 کنم یم فکر من معلم خانم: دیسع هست؟ یچ رانیا کشور در واردات و صادرات مورد در نظرت که بگو ما به دیسع: معلم 

 . واردات هم و خوبه صادرات هم

  هست؟ یچ خوبه واردات هم و صادرات هم نکهیا از منظورت دیسع آقا: معلم

 یزیچ یوقت هم واردات و میکن یگذار هیسرما و میاریب بدست کشورمون یبرا پول شهیم باعث صادرات معلم خانم: دیسع

 میکن کشورمون وارد گرید یکشورها از میتونیم میندار کشور تو

 دیسع اقا نیآفر: معلم 

  ؟یچ یعنی صادرات دیبگ ما به دیتونیم شما ابالفضل: معلم 

 بهش میکنیم افتیدر پول بابتش و میدیم هیهمسا یکشورها به رو ییکاال یوقت کنمیم فکر من معلم خانم: ابالفضل 

 .صادرات گنیم

  ابالفضل نیافر: معلم 
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  ؟یبگ واردات مورد در نظرتو دیتون یم شما حسن آقا: معلم

 ما تا کننیم کشور وارد و خرهیم هیهمسا یکشورها از رو نیبنز مان کشور که دمیشن اخبار تو من معلم خانم: حسن

 . واردات یمعن شهیم نیا کنمیم فکر من میکن مصرف

 .حسن آقا سپاسگزارم: معلم

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

  معناست؟ چه به صادرات مفهوم ، یعل 

  د؟یبزن صادرات مورد در مثال کی رضا،

 چه؟ یعنی واردات: زیکامب شوند؟ یم صادر گرید یکشورها به رانیا تو ییکاالها چه حسن،

 شوند؟ یم وارد رانیا کشور به ییکاالها چه: احمد 

 کردن نیتمر مهارت

 باشند کرده قیتحق دیبا قبل از)دیبده گزارش را کار جینتا ۱ تیفعال مورد در A گروه: معلم 

 (کنند یم بحث باهم کالس در)  دند؟یرس یجینتا چه به دوم سوال یبرا که ندیبگو B گروه: معلم

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 :میکرد کسب اطالعات یزهایچ چه مورد در امروز که میبگ صدا کی باهم همه ها بچه خوب: دیگو یم معلم

 آن انواع و راهها 

  نقل و حمل

  یبازرگان صادرات، واردات، 

 ها جاده در یمنیا نکات تیرعا 

 یم جا جابه را کاالها و مردم که یلیوسا به. میدار ییایدر و ییهوا ،ینیزم راه نوع سه که میگرفت ادی ما ها بچه خوب 

 گرید یجاها به فروش یبرا اند، شده دیتول هیناح کی داخل در که ییکاالها. ندیگو یم نقل و حمل لیوسا کنند،

 آنجا به فروش یبرا اند، شده دیتول هیناح کی از خارج در که ییکاالها. ندیگو یم صادرات کار نیا به شوند؛ یم فرستاده

 یم یبازرگان گر،ید یکشورها با ای کشور کی داخل در کاال فروش و دیخر به. ندیگو یم واردات کار نیا به شوند؛ یم وارد

 . ندیگو

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

--------------- 

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 . ندیگو یم........ ....... گر،ید یکشورها با ای کشور کی داخل در کاال فروش و دیخر به

 . ندیگو یم................  کنند، یم جا جابه را کاالها و مردم که یلیوسا به 

 یم فرستاده گرید یجاها به فروش یبرا اند، شده دیتول هیناح کی داخل در که ییکاالها
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 . ندیگو یم......................  کار نیا به شوند؛

 به شوند؛ یم وارد آنجا به فروش یبرا اند، شده دیتول هیناح کی از خارج در که ییکاالها 

  ندیگو یم.....................  کار نیا

  یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 شوند یم فروش و دیخر ییکاالها گرید کی با ها کشور ای کشور کی داخل در که یزمان

 ندیگو یم..............  آن به

  یبازرگان( د     صادرات( ج     نقل و حمل( ب    واردات( الف

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  د؟یببر نام را آنها شوند یم میتقس دسته سه به نقل و حمل لیوسا و راهها ،یکل طور به

 د؟یببر نام را ینیزم نقل و حمل لیوسا از مورد دو 

 د؟یسیبنو را راه آزاد یها جاده وجود یایمزا از مورد کی

  دارد؟ یا دهیفا چه ها جاده در یمنیا تیرعا

 د؟یسیبنو را ها جاده در یمنیا نکات از مورد سه 

 . دیسیبنو شوند یم وارد رانیا به که ییکاالها از مورد دو

 .دیسیبنو را شوند یم صادر هیهمسا یکشورها به رانیا از که ییکاالها از مورد سه

  کنند؟ یم فایا کشورها واردات و صادرات در ینقش چه راهها

  د؟یده حیتوض یشهر درون نقل و حمل مورد در

 د؟یکن انیب را خود نظرات گذشته در نقل و حمل مورد در 

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 دیتوان یم. )دیده یم انجام یا صحفه دو قیتحق کی آن انواع و گذشته در نقل و حل لیوسا مورد در ها گروه همه: معلم 

 را کارتان گزارش دوشنبه روز ندهیآ هفته بدهند انجام دیبا همه(. دیکن استفاده نترنتیا ها، روزنامه کتابها، بزرگترها، از

 . کنم یم یبررس

 درس یبررس و نقد

 

  درس قوت نقاط و محاسن

 موضوع هر به مربوط ریتصاو وجود مطلب، هر انیپا در یکالس یها تیفعال وجود 

 

  درس ضعف نقاط و بیمعا

 کم یها مثال شده، مطرح مطالب مورد در یسطح یلیخ اطالعات 

 

  قوت نقاط تیتقو جهت مناسب یراهبرد ارائه

 جهت یبیترک ریتصاو از بردن سود گوناگون، یها جنبه از مطالب فهم جهت نهیزم هر در گوناگون یها مثال هیارا 
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 سهیمقا

 مطالب کردن

 

 ضعف نقاط حذف جهت مناسب یراهبرد ارائه

---------- 

 

 


