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 ۱۱درس

 (۱) هیهمسا یکشورها

 . کنندیم یزندگ گریکدی یگیهمسا در یافراد روستا، ای شهر هر در که دیآموخت شتریپ

. کنندیم یزندگ گرید یکشورها مردم ران،یا ما پهناور کشور یگیهمسا در دارند، ییها هیهمسا زین کشورها

 یم مشاهده که طور همان دهد،یم نشان هیهمسا یکشورها انیم در را رانیا نقشه، نیا. دیکن توجه نقشه به

 فصل، نیا در است، پهناورتر اش هیهمسا یکشورها ی همه از و است هیهمسا کشور هفت با رانیا د،یکن

 کشورها نیا از گرید یتعداد یاردیدر زین ندهیآ سال. دیشو یم آشنا هیهمسا کشور چند یها یژگیو با شما

 .دیآموز یم یمطالب
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  : مربوطه استاد   : یخانوادگ نام  : نام

 جانیآذربا( ۱) هیهمسا یکشورها اول بخش: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت  ۱۱: درس طرح شماره شماره  : یلیتحص سال

 

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

 درس یکل اهداف 

  رانیا هیهمسا یکشورها با ییآشنا

 جانیآذربا یجمهور کشور با ییآشنا

 یجزئ اهداف 

 . شناسند یم را رانیا هیهمسا یکشورها آموزان دانش

 . شناسند یم را رانیا یشمال هیهمسا یکشورها آموزان دانش 

 . شوند یم آشنا جانیآذربا یجمهور کشور یهوا و آب انواع با آموزان دانش 

 . شوند یم آشنا جانیآذربا یجمهور کشور ومعادن صنعت با آموزان دانش

 .شوند یم آشنا جانیآذربا یجمهور کشور یکشاورز محصوالت انواع با آموزان دانش 

 .شوند یم آشنا جانیآذربا یجمهور کشور یگردشگر مناطق با آموزان دانش 

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

 . ببرد نام را رانیا هیهمسا یکشورها تمام 

 . ببرد نام را رانیا یغرب شمال هیهمسا یکشورها 

 . دیده حیتوض را جانیآذربا یجمهور کشور یهوا و آب نوع 

 .دیده حیتوض جانیآذربا یجمهور کشور معادن درباره 

 . دیببر نام را جانیآذربا یجمهور کشور یکشاورز محصوالت

 ؟دیده حیتوض را جانیآذربا یجمهور کشور یگردشگر مناطق مورد در 

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

 . دهند نشان عالقه خود هیهمسا یکشورها شناخت به نسبت 

 . کند توجه جانیآذربا یجمهور کشور شناخت به نسبت 



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 .
 

 

 . شوند یم عالقمند جانیآذربا یجمهور کشور صنعت و معادن شناخت به نسبت 

 . شوند یم عالقمند جانیآذربا یجمهور کشور یکشاورز محصوالت شناخت به نسبت 

 . شوند یم عالقمند جانیآذربا یجمهور کشور یگردشگر مناطق به سفر یبرا 

 .کنند یم توجه جانیآذربا یجمهور کشور یهوا و آب نوع به

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

 . بکشند خط را رانیا هیهمسا یکشورها دور نقشه یرو

 .کنند یطراح را جانیآذربا یجمهور کشور یگردشگر مناطق از یریتصاو 

 .ندینما هیته یگزارش جانیآذربا یجمهور کشور یگردشگر مناطق مورد در

 . کنند یطراح را جانیآذربا کشور یکشاورز محصوالت

 . دهند ارائه کالس در و کنند هیته یگزارش جانیآذربا یجمهور کشور معادن و عیصنا درمورد 

 . اورندیب کالس به و کنند یطراح جانیآذربا یجمهور کشور یهوا و آب نوع از یپوستر 

  یصیتشخ یابیارزش

  د؟یده نشان رانیا نقشه یرو را یاصل جهت چهار

 د؟یکن فیتعر را هیهمسا مفهوم 

 د؟یببر نام را رانیا هیهمسا یکشورها

 زهیانگ جادیا

 کشورها نیا به نسبت اندازه چه تا هستند؟ رانیا ما کشور هیهمسا کشورها نیا ایآ دیا دهیشن را یمختلف یکشورها اسم تاکنون 

 دارد؟ یگاهیجا و تیموقع چه کشورها نیا به نسبت رانیا کشور است؟ چگونه جهان در کشورها نیا تیموقع د؟یدار ییآشنا

 را ما دانش و اطالعات سواالت نیا به دادن پاسخ دارد؟ یدیفوا رانیا هیهمسا یکشورها خصوصا مختلف یکشورها شناخت

 ییآشنا نیا نیهمچن و میکن یم درک بهتر را رانیا خودمان کشور تیموقع و گاهیببردوجا یم باالتر هیهمسا یکشورها به نسبت

 هیهمسا یکشورها به سفر مواقع در و میکن درک را رانیا کشور به نسبت را کشورها نیا یاستراتژ و تیموقع. شود یم موجب

 کشورها آن یدست عیوصنا محصوالت از میکن ییجو صرفه ها نهیهز و وقت در آنها یحیتفر و یگردشگرد مناطق به میبتوان

 .میکن استفاده یآگاه با و نهیبه بصورت

 ها دهنده سازمان شیپ

  د؟یببر نام را یغرب شمال هیهمسا یکشورها

  دارد؟ یتیموقع چه یکشاورز نظر از جانیآذربا یجمهور کشور 

 و یگردشگرد مناطق نظر از جانیآذربا یجمهور کشور است؟ برخودار ییهوا و آب نوع چه از جانیآذربا یجمهور کشور 

  دارد؟ یتیموقع چه یحیتفر

 است؟ یگاهیجا چه در معادن نظر از جانیآذربا یجمهور کشور

 درس مطالب یسازمانده
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 تدریس حین های فعالیت

  آغازین مهارت

 دانش توجه وسایل این و شود می کالس وارد همسایه کشورهای از تصاویری و پوسترها ، ایران نقشه ، جغرافیایی کره با معلم

 .کنیم دیدن ایران همسایه کشورهای از و برویم خیالی سفر خواهیم می وسایل این با گوید می معلم. کند می جلب را آموزان

 کالس وارد همسایه کشورهای از تصاویری و پوسترها و ایران نقشه و جغرافیایی کره با معلم درس ارائه و تدریس روش انتخاب

 کنید توجه ها بچه خیر ایرانه؟ کشور مال زیبا تصاویر این سمیه بله معلم است؟ ایران کشورمان نقشه این خانم زهرا. شود می

 روی از را اصلی جهت چهار کن نصب تابلو به را نقشه واین بیا مینا. شویم آشنا ایران همسایه کشورهای با خواهیم می امروز

 الله بگو تو الله معلم دارد؟ وجود کشورهایی چه ما کشور شرق در میداند کسی چه بکش تابلو روی و بده نشان ها بچه به نقشه

 کدام ایران غرب در بنویس را پاکستان و افغانستان کشور اسم ایران شرقی جهت در مینا آفرین معلم افغانستان و پاکستان کشور

 غربی جهت در را کشورها این اسم مینا آفرین معلم ترکیه و سوریه و عراق کشور خانم ریحانه بگو تو ریحانه دارند؟ قرار کشورها

 آفرین معلم آذربایجان و ارمنستان ترکمنستان کشورهای خانم لیال قراردارند؟ کشورهایی چه ایران شمال در بنویس ایران

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

  د؟یببر نام را رانیا یشرق هیهمسا یکشورها 

  است؟ رانیا یغرب هیهمسا یکشورها جز هیترک ایآ

  دارند؟ راه خزر یایدر به رانیا هیهمسا یکشورها کدام 

 نیا با شتریب و میبشناس را جانیآذربا یجمهور کشور میکن یم یسع امروز ما ادهیز رانیا هیهمسا یکشورها تعداد چون ها بچه

 دینیب یم نقشه یرو ها بچه دیکن دقت نقشه یبرو شده واقع رانیا یغرب شمال در جانیآذربا یجمهور کشور. میشو آشنا کشور

 نگاه نقشه یرو از داره هم یکوچک قسمت به گرفته قرار خزر یایدر کنار در بزرگترش بخش هیقسمت دو کشور به جانیآذربا که

 کنار در و داره سرد یهوا و آب و یکوهستان کشور به جانیآذربا کشور نیآفر معلم نخجوان:  آموزان دانش ه؟یچ اسمش دیکن

 تومناطق اما معتدل وهوا آب خزر سواحل کنار توشمال که خودمون کشور مثل شهیم مرطوب و معتدل وهوا آب خزر سواحل
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 و انگور پنبه مثل یمحصوالت و رونق پر یکشاورز نظر از کشور نیا.  شهیم وخشک سرد همدان خودمون شهر مثل یکوهستان

 کشور اندازه به منابع نیا البته رانیا مثل یثروتمند کشور گاز و نفت مثل یمعدن منابع نظر از جانیآذربا کشور دارد توتون

 عیصنا میبگ دیبا میکن صحبت کشور نیا یدست عیصنا راجب میبخواه اگر دارند یترک زبان جانیآذربا مردم رسهینم خودمون

 مناطق دارند ییبایز و سرسبز مناطق یگردشگرد نظر از داشته رونق کشور نیتوا باز رید از یکار وکنده یفلزکار یسفالگر

 مناطق از یشاه روانیش کاخ کشوره نیا تختیپا در بایز منطق هی باکو بندر دیکن نگاه کتاب ریتصاو به ادهیز کشورم نیا یدنید

 نیا یها یخوردن از وشکالت باقلوا دلمه وانواع معروفه آبگوشت نوع به یتیپ دارند میمعروف یغذاها کشوره نیا یدنید

 . کشورهست

  کردن نیتمر مهارت

 صحبت رانیا هیهمسا یکشورها راجب یکل طور به میخواه یم اول گروه از میکن یم میتقس گروه ۴ به را کالس آموزان دانش

 تیوضع و رانیا یغرب شمال یکشورها مورد در دوم گروه از. دهند نشان نقشه یرو ها آن ییایجغراف جهت به توجه با و کنند

 صحبت جانیآذربا کشور در یکشاورز محصوالت و یکشاورز مورد در میخواه یم سوم گروه از. کنند صحبت ها آن ییوهوا آب

 وگو گفت جانیآذربا کشور زبان و مذهب و نید مورد در میخواهیم چهارم گروه از. کنند سهیمقا رانیا کشور با را آن و کنند

 در آن مورد در و کنند فیتوص یگردشگر مناطق و یمعدن منابع نظر از را جانیآذربا کشور میخواه یم پنجم گروه از. کنند

 .کنند وگو گفت کالس

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 تعداد به یدست عیصنا ، یمعدن منابع ،یگردشگرد مناطق ، هوا و آب ، یغرب شمال هیهمسا یکشورها درس نیا یدیکل نکات

 .کنند پر را آن که میخواه یم ها آن از و میده یم قرار ها آن اریاخت در و میکن یم ریتکث را لیذ ستیل چک کالس یها گروه

 

کشورهای 

 شمال غربی

مناطق  پایتخت

 گردشگری

مناطق 

 معدنی

محصوالت 

 کشاورزی

 نوع آب و هوا دین و زبان صنایع دستی

کشور 

جمهوری 

 آذربایجان

       

 

 
 

 درس:ارزشیابی پایانیفغالیت های پایانی 

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 .هستند رانیا یغرب گانیهمسا عراق و هیترک کشور

 غلط                       حیصح
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 .است رانیا یشرق هیهمسا جانیآذربا کشور

  غلط                       حیصح

 . است رانیا یغرب شمال یها هیهمسا از جانیآذربا یجمهور کشور 

  غلط                      حیصح

 .است جانیآذربا یجمهور رانیا هیهمسا کشور نیتر وسعت کم 

  غلط                     حیصح

 .دارد قرار خزر یایدر سواحل کنار در جانیآذربا یجمهور کشور

 غلط                      حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 . است جانیآذربا کشور تختیپا.............. شهر

 . است.............................  جانیآذربا کشور قسمت نیتر وسعت کم 

 کشور معروف یدنینوش. است.................................  جانیآذربا کشور معادن نیشتریب 

 . است.........  جانیآذربا

 .دارد قرار.........................  در یشاه روانیش کاخ

 یا نهیگز چهار یکتب سواالت

 

 است؟ شهر کدام جانیآذربا یجمهور کشور تختیپا

  روانیا( د      باکو( ج      بغداد( ب     آنکارا( الف

 دارد؟ وجود جانیآذربا یجمهور در منابع کدام

  گاز و نفت( د    مس( ج       گاز( ب     نفت( الف

 دارد؟ نام چه جانیآذربا یجمهور کشور کوچک بخش

 باکو( د      یکراچ( ج      نخجوان( ب     روانیا( الف

 است؟ کشور کدام معروف یدنینوش یچا 

  افغانستان( د    جانیآذربا( ج      عراق( ب      رانیا( الف

  است؟ کدم جانیآذربا کشور یکشاورز محصوالت از 

 موارد همه( د       توتون( ج      پنبه( ب      یچا( الف

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  دیببر نام را رانیا یغرب شمال یکشورها

  د؟یببر نام مورد در دارند راه خزر یایدر به کشورها کدام

  د؟یببر نام را جانیآذربا یجمهور کشور یمعدن منابع

 د؟یده حیتوض دارد ییوهوا آب نوع چه جانیآذربا یجمهور کشور 

  د؟یببر نام را جانیآذربا کشور معروف یغذاها

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

. دهند انجام خود ییتوانا به توجه با را ریز فیتکال میخواه یم ها گروه از آموزان دانش یفرد ییتوانا و استعداد به توجه با 
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 . کنند یطراح جانیآذربا یجمهور کشور یگردشگر یها جاذبه درمورد یوارید روزنامه

 .دهند ارائه کالس سر و کنند هیته جانیآذربا یجمهور کشور یاستراتژ تیموقع مورد در یگزارش

 درس یبررس و نقد

  درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 .است مناسب کتاب در شده استفاده ریتصاو. است آموزان دانش درک حد در و ساده درس یمحتوا و متن

 

  درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

 .ندهند قرار یابیارزش جز را درس نیا که شده خواسته معلمان از صحفه نییپا در. است اندک رفته کار به ریتصاو تعداد

 

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

 .کنند استفاده متن در تر شیب حاتیتوض و ها مکان از تر شیب و تر واضح و بهتر ریتصاو دهم یم شنهادیپ محترم همکاران به 

 

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

 .رندیبگ یجد را درس آموزان دانش تا یابیارزش در درس مباحث دادن قرار 

 

 


