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 ۹ درس

 (۲) نقل و حمل و راهها

 اهن راه 

 با سفر یدرباره تانیها یهمکالس یبرا است، «بله» شما پاسخ اگر د؟یا رفته مسافرت به قطار با تاکنون ایآ

 .دیده حیتوض قطار

 . باشند بار حمل مخصوص ای یمسافربر است ممکن قطارها
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   : بوطهرم استاد  : یخانوادگ نام  : نام

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

 قهیدق ۵۴: مدت (۹: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

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

  درس یکل اهداف

  نقل و حمل یها راه با آموزان دانش ییآشنا 

 یجزئ اهداف 

 . شناسند یم را نقل و حمل یها راه انواع 

 . شناسندیم را ورانیلوکوموت

 . شود یم آشنا قطار وراهبر تانیکاپ ، خلبان فیوظا با 

 .  کندیم درک را بندر مفهوم 

 . کنند یم درک را یواردات و یصادرات یکاالها مفهوم 

 .شود یم آشنا کشور یها فرودگاه و آهن راه ، بندر به. شود یم آشنا نقل و حمل یها راه بیمعا و ایمزا 

 .شود یم آشنا مختلف یراهها با کاال حمل انواع با 

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

 . برد یم نام را نقل و حمل یها راه انواع

 . کند یم فیتعر را بندر 

 . دهد یم حیتوض را راهبر فیوظا 

 . کند یم سهیمقا هم با را نقل و حمل یها راه انواع 

 . دهدیم صیتشخ هم از را کشور جنوب و شمال یبندرها 

 . دهد یم شرح را ینیزم و یآب ،ییهوا نقل و حمل دیفوا 

 . زنند یم مثال یصادرات و یواردات یکاالها از 

 .دهد یم حیتوض را کاال نقل و حمل در لیوسا نقش

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف
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 . شود عالقمند ونقل حمل لیوسا انواع با مسافرت به

 کنند توجه شتریب یتانیکاپ و قطار بر را یخلبان یها شکل به 

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

 .کند قیتحق کشور در یصادرات و یواردات یکاالها انواع مورد در 

 . دهند نشان نقشه یرو را ها فرودگاه در آهن راه و ها بندر انواع

 . کنند مشاهده امکان صورت در کینزد از نقل و حمل یها راه انواع 

 .بشناسد را خود شهر صادرات یها یسوغات انواع 

  یصیتشخ یابیارزش

  د؟یکن انیب را لیوسا نیا میکن یم استفاده یلیوسا چه از شیب مسافرت یبرا

 از واردات و صادرات مورد در و است بوده چه آنجا سوغات و رفتند کجا به مسافرت در که میپرس یم آموزان دانش از 

 د؟یکن سوال آنها

  زهیانگ جادیا

  قطار راهبر تانیکاپ یخلبان یها شغل با شدن آشنا

  نقل و حمل یها راه بیمعا و ایمزا با شدن آشنا

  خود شهر به مربوط یواردات و یصادرات یکاالها انواع و شدن آشنا 

 .کند یم انیب را آنها تفاوت و آنها کاربرد و یزندگ در نقل و حمل لیوسا نقش 

  ها دهنده سازمان شیپ

 . شناسد یم را نقل و حمل یها راه انواع 

 . شناسدیم را قطار بر راه 

 . شود یم آشنا قطار راهبر تانیکاپ خلبان فیوظا با

 . کندیم درک را بندر مفهوم

 . کنند یم درک را یواردات و یصادرات یکاالها مفهوم 

 .  شود یم آشنا نقل و حمل یها راه بیمعا و ایمزا با

 . شود یم آشنا کشور یفرودگاهها و ها آهن راه و ها بندر با 

 .شود یم آشنا مختلف یها قیطر به ها کاال حمل انواع با 

 درس مطالب یسازمانده
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 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت

 ییهوا ینیزم یها راه انواع با مسافرت از یلمیف آموزان دانش یبرا ابیغ و حضور در یاحوالپرس و سالم از بعد 

 نشان ییایدر

 کند یم استفاده آموزان دانش شناخت یبرا بندرها و آهن راه و فرودگاه یها نقشه از نیهمچن و میدهیم

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 کنند یم استفاده کاال حمل و مسافرت و مدرسه به رفتن یبرا ها راه از میکرد صحبت قبل جلسه در که همانطور

 شوند؟ یم میتقس دسته چند به ها | راه که میگفت

 یآب و ییهوا ،ینیزم:  میمر

 دخترم نیآفر: معلم

 ها راه درس کنند باز را شان کتابها همه میزن یم حرف شتریب ها راه و لیمسا نیا یها یژگیو مورد در امروز حاال

  نقل و حمل

  د؟یا رفته مسافرت به قطار با حاال تا ها بچه حاال خوب( ۲

 مشهد میرفت قطار با تابستان ما خانم:آذر

  مسافرت میرفت قطار با ما دیع خانم: میمر 

 ؟ کند یم تیهدا را قطار یکس چه یدونیم آذر حاال بار حمل مخصوص هم و هستند یمسافرت هم قطار ها بچه

 قطار راننده خانم:آذر

 ندیگو یم قطار راهبر درستش اسم یول درسته:معلم

 یهایژگیو و بخوان بلند یصدا با را یصورت قسمت زهراجان نوشته را قطار راهبر فیوظا دیکن نگاه را کتاب یتو اگر

 سمینو یم تابلو یرو را قطار

 قطار راهبر کند یم تیهدا را قطار که یکس به بار حمل مخصوص ای یمسافربر قطار: قطار
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 ؟ بده نشون ما به رو یچ خوادیم نقشه د،یکن دقت نقشه نیا به دیکن باز را ۵۴ صفحه

 است رانیا نقشه نیا خانوم: زهرا

 زمیعز درست: معلم

 بده؟ نشون ما به خوادیم یچ نقشه داخل اما رانیا نقشه

  آهن راه خانم: نگار

  نیآفر: معلم

 شده وصل گرید شهر به یشهر از آهن راه خطوط دهیم نشون رو کشور آهن راه خطوط نقشه نیا

 شه؟یم استفاده یگرید مورد چه یبرا هست یمسافربر نکهیا بر عالوه قطار میگفت 

 یباربر خانوم: سارا

 سارا نیآفر: معلم

 ارزان یلیخ قطار با نیسنگ یبارها حمل دهند یم انجام هم را کاالها ییجا جابه کار مسافران حمل بر عالوه قطارها

 یم تمام

 .کند جا جابه تواند یم را کاال یشتریب مقدار ها ونیکام با سهیمقا در قطار عالوه و شود

 دیکن دقت ها بچه حاال شودیم تر ارزان قطار با نیسنگ یبارها حمل که میکن اضافه قطار یها یژگیو قسمت دیبا پس

 قسمت اگر

 .دهند یم نشان نقشه یرو عالمت نیا با را آهن راه خطوط دیکن نگاه را نقشه یراهنما

 ه؟یچ اون دینیبب دیکن دقت زده راهنما کادر در هم عالمت کی ها بچه

 بندر: تایآز 

 دخترم درسته: معلم

 حل را ۵۴ صفحه تیفعال حاال. میدیم حیتوض هم بندر مورد در که داده نشان هم را کشور یها بندر انواع نقشه نیا

 میکن

 میکن یم حل ها بچه کمک با را صفحه یها تیفعال تمام بعد و بده جواب بعد بخون اول بده جواب را اول سوال باران

 د؟ینیبیم چه ریتصو در دیکن نگاه کتاب یها ریتصو به ها بچه میکن یم صحبت یآب نقل و حمل مورد در حاال ها بچه

 یکشت خانم: ایمیک

 ؟یچ گهید:معلم

 کنهیم حمل کاال داره که یبار یکشت: فاطمه

 که همانطور فاطمه نیآفر: معلم

 میکن برقرار ارتباط گرید یکشورها با ایدر راه از میتونیم ما و دارد راه ایدر به جنوب و شمال از ما کشور دیدونیم

 رو یآب نقل و حمل یها یژگیو حاال شودیم استفاده یمسافربر یبرا هم و کاال حمل یبرا هم قطار مثل هم یکشت

 یلیخ یول مناسب اریبس نیسنگ یکاال حمل یبرا ارزان اریبس ایدر راه از یکشت با نقل و حمل. سمینو یم تابلو یتو
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 دوباره ها بچه خوب ندارند یدسترس ایدر به کشورها همه که نهیا یآب یها راه بیمعا از یکی و کنهیم حرکت آهسته

  ببر؟ نام نقشه یرو از را کشور شمال قسمت یبندرها از دوتا زهرا دیکن نگاه قبل صفحه نقشه به

 یانزل بندر و ترکمن بندر: زهرا

 ببر؟ نام نقشه یرو از کشور جنوب یها بندر از تا دو شما هلنا

 بندرعباس و بوشهر بندر 

 دخترم درسته: معلم

  ؟ گنیم کجا به بندر دونهیم یحاالک

 .کندیم هیتخل را خودشان یمسافرا و بارها و کنند یم توقف ها یکشت که ییجا به: سارا

 

 

 که همانطور کندیم هیتخل را خود بار ای و کنند یم یریبارگ و توقف آنجا در ها یکشت که ایدر کنار ییجا بندر ها بچه

 و صادرات از یادیز بخش بندر قیطر از ها بچه دارد وجود بندر یتعداد کشور جنوب و شمال در میکرد نگاه نقشه تو

 هم آهن راه و یا جاده یها راه از البته رهیگیم صورت ، میکرد صحبت کاال حمل مورد در یقبل درس در که واردات

 سوال کی ها بچه حال ردیگ یم صورت کاال حمل ییایدر راه از شتریب اما شهیم انجام کاال حمل کشورها ریسا به

  دارد؟ عهده به یکس چه را یکشت تیهدا

 ناخدا خانم: مایش

 یکشت تانیکاپ ای ناخدا  مایش نیآفر: معلم 

 یپ یج ای یجهان ابی تیموقع و انهیرا استفاده با امروزه با اما نبود یآسان چندان کار رهایمس کردن دایپ گذشته در

 خود یازهاین رفع یبرا کشورها و ینواح همه امروز. میکن دایپ ایدر در را آنها فاصله و رهایمس میتوان یم یراحت به اس

 جواب دونهیم یک یچ مثل شه؟یم صادر گهید یکشورها به کاالها و هیاول مواد یبعض ما کشور در اند وابسته هم به

 بده؟

 فرش: سارا 

 نفت خانوم: زهرا 

 دارو ، یبرق لیوسا م؟یکنیم وارد را ییکاالها چه حاال

 به و شودینم دیتول ما کشور در که ییکاالها به و آالت نیماش و کاغذ نطوریهم و دیگفت درست ها بچه نیآفر: معلم

 شوند یم صادر گرید یکشورها به که ییکاالها به و یواردات شود یم وارد کشور

 قطار قیطر از و جاده قیطر از میدار کاال حمل دونوع دیکن نگاه کتاب نییپا ریتصو به ها بچه شود یم گفته یصادرات

 ردیگیم صورت یکشت راحت از شتریب میگفت که شهیم حمل کاال هم یگرید یراهها از البته دهیم نشون رو یباربر

 چه ریتصو تا دو نیا دیکن نگاه خوب کتاب یرهایتصو به میکن صحبت میخوا یم ییهوا نقل و حمل مورد در حاال

 دن؟یم نشون رو یزیچ
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 دهندیم نشان را فرودگاه: باران 

 مایهواپ: فاطمه

 دهیم نشون را فرودگاه یها مسافر: میمر

 دیگفت درست همتون نیآفر: معلم 

 کنهیم پرواز هم بعد و نهیشیم آنجا در مایهواپ که ییجا خانم: شهیم گفته ییجا چه به فرودگاه سارا

 نیآفر: معلم

 یم ییها استفاده چه مایهواپ از بگو شما جان فاطمه حاال کنهیم پرواز و ادیم فرود مایهواپ آنجا در که ییجا فرودگاه

 کنند

 از قبل دارد عهده به خلبان یطوالن یها مسافت مایهواپ است طور نیهم بله: معلم کاال حمل و مسافرت یبرا:فاطمه

 طول در تا دهدیم انجام و پرواز مراقبت برج با یهماهنگ با و کنند یم یبررس را یمنیا ستمیس از رو مایهواپ سوخت

 دیکن توجه بعد صفحه نقشه به حاال نشوند مواجه مشکل با پرواز

 فرودگاه به میکن مسافرت کشور از خارج و داخل میتونیم مایهواپ با ما دهد یم نشان را مختلف یشهرها یها فرودگاه

 با کالس در را درس یها تیفعال انیپا در و ندیگو یم یالملل نیب یها فرودگاه دارند یخارج یپروازها که ییها

 .میکن یم حل آموزان دانش کمک

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

  ند؟یگو یم قطار راهبر یکس چه به

  د؟یده حیتوض را ینیزم یها راه یها یژگیو

  د؟یکن انیب را یآب یها راه نقل و حمل یژگیو 

  رد؟یگ یم صورت قیطر چه از کشور واردات و صادرات عمده بخش 

  د؟یکن فیتعر را بندر 

 ند؟یگو یم ناخدا یکس چه به

  کند؟ انیب را تانیکاپ فیوظا از مورد دو هر

 کنند؟ یم استفاده یلیوسا چه از ایدر در ریمس کردن دایپ یبرا امروزه 

 ببرد؟ نام را شوندیم کشور وارد که ییکاالها از نمونه چند 

 ببرد؟ نام را روند یم کشور از خارج به که ییکاالها از نمونه چند 

  رد؟یگ یم صورت قیطر چند از کاال حمل

 د؟یده حیتوض را ییهوا راه حمله یها یژگیو 

  ند؟یگو یم خلبان یکس چه به 

  د؟یده شرح را خلبان فیوظا

 ند؟یگو یم چه ردیگ یم صورت آن در یخارج یپروازها که ییها فرودگاه به
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  کردن نیتمر مهارت

  که رود یم انتظار میکنیم میتقس نفره ۶ گروه شش به را آموزان دانش

  یآب راه یژگیو مورد در

  ییهوا راه یژگیو مورد در 

  آهن راه یژگیو مورد در 

  آن یها یژگیو و کاالها نوع و ها کاال حمل مورد در

 ها بندر آهن راه ها فرودگاه مورد در شعر قطار راهور خلبان تانیکاپ مورد در 

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 :  میآموخت درس نیا در ها بچه

 ینیزم راه ،ییهوا راه ، یآب راه: از عبارتند ونقل حمل یراهها انواع 

 نهیهز و کندیم حرکت آهسته اما شودیم استفاده نیسنگ یبارها حمل یبرا که یکشت: از عبارتند ونقل حمل لیوسا

 نیسنگ یبارها حمل یبرا که قطار یدوم ندیگویم تانیکاپ کندیم تیهدا را یکشت که یکس به و است ارزان بار حمل

 راهبر کندیم تیهدا را قطار که یکس به و کندیم حرکت آهسته و است ارزان هم نیا حمل نهیهز و شودیم استفاده

 که یکس و است گران بارها حمل نهیهز و سبک یبارها حمل یبرا که بود مایهواپ لهیوس نیندوسومیگویم قطار

  ندیگویم خلبان کندیم تیهدا را مایهواپ

 به و ییایمیش مواد و دارو مانند ندیگویم شوندیم وارد کشور داخل به که ییکاالها به که یوارادات یکاالها مورد در 

 نفت و فرش مانند ندیگویم یصادرات یکاالها شودیم صادر کشور از خارج به که ییکاالها

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و صحبح یکتب سواالت

 

  ندیگو یم یصادرات یکاالها آورند یم کشور داخل یکاالها به

 غلط                         حیصح

 شود یم گفته خلبان کندیم تیهدا را قطار که یکس به 

  غلط                        حیصح 

  شود یم گفته تانیکاپ کند یم تیهدا را یکشت که یکس به

  غلط                        حیصح

   باشدیم نقل و حمل راه نیارزانتر یآب راه 

 غلط                        حیصح

 کند یم یریبارگ و توقف آنجا در ها یکشت که ایدر کنار که ییجا بندر 

 غلط                        حیصح

 دارد یدسترس ایدر به کشورها همه

  غلط                         حیصح



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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  است مناسب نیسنگ یکاالها و عیسر ییجابجا یبرا ییهوا راه

  غلط                        حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 ندیگو یم....................... شود یم وارد کشور داخل که ییکاالها به

 در که ییکاالها شود یم گفته.................. کند یم تیهدا را مایهواپ که یکس به

 .ندیگو یم................. اند شده دیتول رانیا از خارج

  شودیم مربوط خزر یایدر کنار در......................  بندر به رانیا یسراسر آهن راه

  باشند مخصوص................................. ای...................... است ممکن ها قطار

 .باشدیم....................... نقل و حمل یبرا لهیوس نیتر ارزان 

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

  کند؟ یم تیهدا را مایهواپ که یکس به

 ورانیلوکوموت( ۵      تانیکاپ( ۳      راهبر( ۲      خلبان( ۱

  ندیآ یم کشور داخل به ییکاال

 (ایرانی۵     یصادرات( ۳         یواردات( ۲ ی         خارج( ۱

  شود؟یم گفته یکس چه به ورانیلوکوموت

                 کندیم تیهدا را مایهواپ که یکس( ۱

  کندیم تیهدا را یکشت که یکس( ۲

                کندیم تیهدا را ونیکام که یکس( ۳

 .کندیم تیهدا را قطار که یکس( ۵

 ؟ است ییهوا یراهها دیفوا جزء کی کدام 

  دردسترس( ۵           آهسته( ۳          ارزان( ۲          عیسر حرکت( ۱ 

  باشد یم مورد کدام به مربوط نقل و حمل نیارزانتر 

  ییهوا راه( ۵ یی       ا جاده راه( ۳ ی       آب راه( ۲         آهن راه( ۱

 .کند یم مربوط هم به را بنادر کدام رانیا یسراسر آهن راه 

  یبندرانزل به خرمشهر بندر( ۲             آستارا بندر به بندرعباس( ۱

 خرمشهر بندر به ترکمن بندر( ۵      ترکمن بندر به ینیخم بندرامام( ۳

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  ند؟یگو یم قطار راهبر یکس چه به

 د؟یده حیتوض را یآب راه نقل و حمل یژگیو دو

 د؟یده حیتوض را ینیزم راه نقل و حمل یژگیو

  رد؟یگ یم صورت قیطر چند از ها کاال حمل

 د؟یده حیتوض را ییهوا نقل و حمل یژگیو دو

  د؟یکن سهیمقا باهم را ییهوا و یآب یها راه 



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 

 www.asemankafinet.ir و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 یها استان از یکی به ییهوا و ینیزم یها راه انواع درباره یاطالعات ندهیآ جلسه یبرا میخواه یم آموزان دانش از

  ردیگ قرار یبررس مورد نقل و حمل لیوسا انواع نهیهز و زمان مدت و لهیوس نوع سفر طیشرا یبررس با همراه کشور

 .کند انیب نظر مورد یکاال واردات با از ییخودکفا درباره را خود نظرات و کرده یبررس را کشور به یواردات اقالم از یکی

 درس یبررس و نقد

 

 درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 کرده انیب آموزان دانش یبرا را مطالب مختصر بصورت و شده انیب یبخوب ونقل حمل یراهها انواع مورد در اطالعات 

 .است

 

 درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و تعیین

 .است شده انیب مختصر بصورت کاالها از یمثالها و یواردات و یصادرات یکاالها مورد در اطالعات 

 

 درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعمل یراهبردها و مناسب یها شنهادیپ ارائه

 حمل به که یمشاغل با نیهمچن و یشهر برون و یشهر داخل نقل و حمل لیوسا گرید مورد در آموزان دانش یبرا 

 .میده حیتوض شتریب شوندیم مربوط ونقل

 

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

 .میده حیتوض شتریب کشور شدن کفا خود چگونه مورد در و کاالها نیا انواع ، یواردات و یصادرات یکاالها مورد در 

 

 


