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  : مربوطه استاد   : یخانوادگ نام  : نام

 (پاکستان) ۲ هیهمسا یکشورها اول بخش: سیتدر ضوعوم  پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۲۲: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

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

 درس یکل اهداف

 پاکستان ی هیهمسا کشور با آموزان دانش ییآشنا

 یجزئ اهداف 

 . دانند یم را پاکستان کشور حکومت نوع 

 . شوند یم آشنا پاکستان کشور ییایجغراف یها یژگیو با

 . دانند یم را پاکستان بندر نیمهمتر 

 . شناسند یم را پاکستان کشور عیصنا نیمهمتر 

 . کنند یم درک را پاکستان کشور در استفاده مورد مشاغل 

 . شوند یم آشنا پاکستان کشور یکشاورز محصوالت با 

 . شناسند یم را پاکستان کشور یدست عیصنا

 . کنند یم درک را پاکستان کشور زبان و نید 

 . شوند یم آشنا پاکستان کشور معروف یها یدنینوش و غذاها با 

 . دانند یم را پاکستان کشور ادیاع نیمهمتر 

 .شوند یم آشنا پاکستان کشور یها ورزش نیتر معروف با 

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

 . دهند صیتشخ را پاکستان کشور حکومت نوع 

 . دهند حیتوض را پاکستان کشور ییایجغراف یها یژگیو

 .ببرند نام را پاکستان بندر نیمهمتر 

 . ببرند نام را پاکستان کشور عیصنا نیمهمتر

 .کنند انیب را پاکستان کشور در استفاده مورد مشاغل 

 . کنند انیب را پاکستان کشور یکشاورز محصوالت از مورد دو حداقل

 . شناسند باز کشورها گرید یدست عیصنا از را پاکستان کشور یدست عیصنا

 . ببرند نام را پاکستان کشور زبان و نید 

 . ببرند نام را پاکستان کشور معروف یها یدنینوش و غذاها 
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 .ببرند نام را پاکستان کشور ادیاع نیمهمتر 

 ببرند نام را پاکستان کشور یها ورزش نیتر معروف 

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

 . کنند توجه پاکستان کشور حکومت نوع به 

 .دهند نشان عالقه پاکستان کشور ییایجغراف یها یژگیو شناخت به نسبت

 .دهند نشان توجه پاکستان بندر نیمهمتر شناخت به 

 . کنند توجه پاکستان کشور عیصنا نیمهمتر به

 . گذارند احترام پاکستان یکشورها در استفاده مورد مشاغل به

 .ندینما توجه پاکستان یکشورها یکشاورز محصوالت به 

 . کنند توجه پاکستان کشور یدست عیصنا به

 . شوند قائل ارزش پاکستان کشور زبان و نید یبرا 

 . دهند نشان عالقه کشور نیا معروف یها یدنینوش و غذاها شناخت به نسبت 

 . شوند قائل ارزش پاکستان کشور ادیاع یبرا

 .شوند عالقمند پاکستان کشور یها ورزش به 

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

 . کنند پاسخ و پرسش کالس در پاکستان کشور حکومت نوع مورد در 

 .کنند یم مشاهده نقشه یرو در را پاکستان بندر نیمهمتر 

 . سندیبنو جدول در را پاکستان کشور عیصنا نیمهمتر

 .سندیبنو جدول در را پاکستان کشور یکشاورز محصوالت. سندیبنو جدول در را پاکستان کشور در استفاده مورد مشاغل

 . سندیبنو جدول در را پاکستان کشور یدست عیصنا

 صیتشخ را پاکستان مردم نید کتاب ریتصاو به توجه با کنند مشاهده را کتاب ریتصاو پاکستان کشور زبان و نید به راجع 

 .دهند

 .سندیبنو جدول در را کشور نیا معروف یها یدنینوش و غذاها 

 . سندیبنو جدول در را پاکستان کشور ادیاع نیمهمتر

 . سندیبنو و کرده یطراح یالیخ سفر کی پاکستان هیهمسا کشور مورد در خود یها آموخته از بتوانند 

 . ندینما نصب کالس وارید بر و کنند درست یوارید روزنامه شکل به را شده رسم یها جدول

  یصیتشخ یابیارزش

  شناسند؟ یم را رانیا هیهمسا یکشورها

  دهند؟ نشان را یشرق هیهمسا نقشه یرو در توانند یم ایآ 

  دارند؟ ییآشنا صادارات مفهوم با
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  دانند؟ یم را هیهمسا یکشورها مفهوم

 زهیانگ جادیا

 .کنند یم دایپ یآگاه پاکستان کشور ییایجغراف یها یژگیو به نسبت

 .دانند یم را پاکستان بندر نیمهمتر

 . شناسند یم را پاکستان کشور عیصنا نیمهمتر

 .شوند یم آشنا پاکستان یکشورها در استفاده مورد مشاغل با

 . شوند یم آشنا پاکستان کشور یها ورزش نیتر معروف با

 .شناسند یم را پاکستان کشور یدنید یجاها

 . رندیگ یم نظر در را کشور نیا داتیتول و محصوالت واردات، و صادرات یبرا

 . کنند یم دایپ ییآشنا کشور نیا یفرهنگ و یاقتصاد یها یزگیو به نسبت یفرهنگ و یاقتصاد تبادالت یبرا 

 . ابندی یم در کشور نیا با را خود یمذهب و یفرهنگ یها تفاوت و اشتراکات 

 . شوند یم آشنا کشور نیا یها یسوغات با 

 .شناسند یم را پاکستان کشور یها فرصت و داتیتهد 

  ها دهنده سازمان شیپ

  ست؟یچ پاکستان کشور حکومت نوع

  دهند؟ حیتوض را پاکستان کشور ییایجغراف یها یژگیو

  ببرند؟ نام را پاکستان بندر نیمهمتر 

  ببرند؟ نام را پاکستان کشور عیصنا نیمهمتر 

  هستند؟ یمشاغل چه پاکستان کشور در استفاده مورد مشاغل

  ببرند؟ نام را پاکستان کشور یکشاورز محصوالت 

  کدامند؟ پاکستان کشور یدست عیصنا

  ست؟یچ پاکستان کشور زبان و نید

  هستند؟ ییزهایچ چه کشور نیا معروف یها یدنینوش و غذاها 

  هستند؟ یادیاع چه پاکستان کشور ادیاع نیمهمتر 

 ست؟یچ پاکستان کشور ورزش نیتر معروف 

 درس مطالب یسازمانده
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 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت

 حس بیترت نیا به. میکن یم نصب وارید یرو تابلو کنار را نقشه و میشو یم کالس وارد نقشه کی با کالس به ورود هنگام 

 میکن یم زهیانگ جادیا و کیتحر را آموزان دانش یکنجکاو

 

 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب

 د؟ینیب یم رو پاکستان کشور. کنند نگاه کردم نصب تابلو کنار که یا نقشه به همه ها بچه 

 . دوره یلیخ خانم، نه: زهرا 

 .ننیبب کینزد از نجایا انیب نفر چند پس باشه -

 ام؟یب منم خانم: زهرا - 

 . زمیعز ایب - 

 ... ما خانم... ما خانم: کالس یها بچه -

 .شد حاال گل یدخترا نیآفر. نیزن یم هم به رو کالس نظم ینجوریا. ارمیم اونو رهیبگ باال دستشو سرجاشو نهیبش یک هر -

 زمیعز بده نشان نقشه یرو رو پاکستان زهرا. هیکاف فعال تا چند نیهم. نیایب هم شما یهست نسترن، فاطمه،. ایب تو عسل خب

 . بکش خط هم دورش

 .نجاستیا خانم -

 طرف؟ کدوم یعنی نجایا بگو حاال. بکش خط دورش خب -

 راست سمت

  شه؟یم رانیا طرف کدوم پاکستان نیبگ نیتون یم شما خانم عسل حاال... راست سمت نیآفر 

 .رانیا راست طرف خانم بله
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 کجاست؟ نیبگ رانیا به نسبت رو پاکستان ییایجغراف جهت نیتون یم شما یهست نسترن، فاطمه، 

  ناس؟یا و شرق و شمال منظورتون خانم آهااا: نسترن

 .قایدق زمیعز بله -

 . رانیا شرق شهیم خانم: یهست

 نقشه به. زمیعز ایب شما ایهل. نینیبش نیتون یم ها بچه ممنون یلیخ. شده واقع رانیا شرق قسمت پاکستان یهست نیآفر -

 ؟ینیب یم رو انوسیاق کدوم نیبب کن نگاه

 . هند انوسیاق - 

 نقشس؟ جهت کدوم انوسیاق نیا یبگ دوستات به یتون یم درسته -

 . جنوبه تو خانم بله

  م؟یکن یم صحبت کشور کدوم به راجع میدار نیشد متوجه حاال تا حتما ها بچه. ینیبش یتونیم. زمیعز نیآفر -

 .بعلللله: کالس یها بچه -

 .پاکستان - کشور؟ کدوم

  شده؟ واقع رانیا جهت کدوم پاکستان ن،یآفر

 .رانیا شرق -

  بود؟ جهت کدوم هند انوسیاق

 . جنووووب -

 . بگو شما سارا ه؟یچ اول ریتصو. لطفا کنن نگاه همه. نیکن نگاه کتابتون ریتصاو به حاال. جمعه حواستون معلومه. آفرین -

 . بچس دختر تا سه عکس خانم -

 نیکن فکر گهیهمد با گروهاتون تو. نیکن توجه اتشیجزئ همه به. نیکن نگاه یشتریب دقت با که خوامیم من یول درسته -

 . نیدار وقت قهیدق کی. نیبد حیتوض نیریبگ باال دست نیبگ نیخواست

 . میا آماده ما خانم: ۴ گروه -

 .ریتصو از نیدیفهم یچ نیبگ خب یلیخ -

 . سرشونه شال که دختره تا سه - 

  ن؟یشد متوجه یچ نیبگ شما ۲ گروه. نیآفر -

 .کنه یم نگاه رو گهید طرف هی داره ستین نیدورب به حواسش گشونید یکی کنه یم نگاه رو روبرو داره شون یکی -

ی م حدس هست سرشون رو شال یوقت. کشوره نیا نید به راجع. پرسم یم تون از سؤال هی حاال خب. ممنون خوبه یلیخ -

  ه؟یچ نشونید نیزن

 . پوشه یم شال ای یروسر مسلمانه یک هر چون. مسلمانن خانم: هیعط -

ی کشورها همه مثل یول هستن نید نیا به مردم تیاکثر البته. اسالمه نشید دهیم نشون داره حجاب یک هر ها بچه درسته -

 مردم یعنی هیجمهور حکومتشون نوع نیچن هم. مسلمانن تیاکثر یول هستش کشور نیا تو هم یمذهب یها تیاقل گهید
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 نوشته؟ یچ نیبگ نیکن نگاه هم رو دوم ریتصو. شهیم یریگ یرأ و کنند یم انتخاب رو جمهور سیرئ

  م؟یبخون ما خانم: ۲ گروه - 

 .نییبفرما - 

 . دارد قرار پاکستان در متر ۰۸۸۸ از شیب ارتفاع با ۲یک ی قله نوشته - 

 ه؟یچ عکس دوم ریتصو بگه ۵ گروه از هیمهد -

 . دهیم نشون رو کوه ی قله عکس - 

  ه؟یمهد هیچ قلش اسم -

 .۲ یک -

  ه؟یچ قلش اسم نیبگ باهم همه ها بچه. درسته نیآفر - 

 . ۲ یک -

 م؟یخوند رو هیهمسا یکشورها تختیپا ادتونهی قبل جلسات ها بچه -

 بله - 

  بود؟ کجا پاکستان تختیپا دونه یم یک

 .خانم بود آباد اسالم: عسل -

 کشور تیجمع و مساحت تختویپا ۴۵ ی صفحه جدول تو نیکن نگاه رو ۲۲ درس بود؟ کجا اومد ادشونی همه. درسته نیآفر - 

 رو از ایدن. نره ادتونی باشه چشمتون جلو تا نیسیبنو ۲۲ درس اول صفحه تو رو پاکستان کشور مال. نوشته رو هیهمسا یها

 .بخون رو صفحه نیهم(. ۲) هیهمسا یکشورها ۲۲ درس. بخون کتاب

 ....پاکستان یاسالم یجمهور: ایدن - 

 بعد نیبکش دفتراتون تو رو کشم یم تابلو رو من که رو یجدول همه. باشه نجایا حواسا بدن گوش ها گروه همه. ایدن یمرس

 .نیسیبنو و نیکن بحث یگروه

 

 

 

نوع  کشورنام 

 حکومت

نسبت 

 جغرافیایی

جهت 

 کوه ها

نوع  قله

 جلگه ها

آب و هوا در 

نواحی مرتفع 

 شمال و غرب

 در هوا و آب

مرکزی  نواحی

 و جنوبی

 جمعیت اقیانوس

          

 

 کامل رو جدول نیا نیدار وقت قهیدق ۴ نیدیکش رو جول نکهیا از بعد نیکن کامل ها گروه تو بحث با با رو جدول نیا همه
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 ن؟ینوشت همه. شد تموم وقتتون قهیدق ۴ ها بچه. نیکن

 .میننوشت تاشو دو ما نیکن صبر خانم: هیعط و میمر

 .میکن تمومش رو پاکستان درس جلسه نیا خوام یم. میبرس هم درس ی هیبق به تا تر عیسر فقط خب یلیخ 

 .مینوشت خانم میمر - 

 نوشت؟ هم شما گروه جان هیعط

  بله، 

 ............... ۲ گروه.... ۲ گروه. بخونه بشه بلند گروه از یندگینما به نفر کی ها گروه همه از خب

 بخون رو بعد ی صفحه شما جان هیهان

 ............. ریاخ سال یس در 

 ه؟یچ ریتصو نیاول. نیکن نگاه ریتصاو به. گلم ممنون هیکاف ریتصاو نیا سر تا جان هیهان

 . یکراچ بندر 

  ؟یدوم

 نوشته؟ یچ بخون رو ریتصو ریز شما زهرا

 . است جهان یها مسجد نیتر بزرگ از آباد اسالم در صلیف ہشا مسجد

 شاه مسجد و. استیدن واردات و صادرات و تجارت مراکز نیمهمتر از یکراچ بندر خوندن دوستتون که طور نیهم ها بچه -

 . بخونه فاطمه رو بعد قسمت. شهیم محسوب پاکستان کشور یدنید یجاها از هم فیصل

 ....پاکستان مردم یها دیع نیمهمتر -

 نوشته؟ یچ رو پاکستان ورزش لیمستط کادر تو اول ریتصو نیکن نگاه خوب ریتصاو به گروها تو حاال. جان فاطمه ممنون

 بگو؟ شما هیمهد

 .چمن یرو یهاک نوشته نجایا خانم - 

 قبل جدول که تفاوت نیا با. نیکن کاملش گروها تو شما که قبل جدول مثل کشم یم جدول هی باز حاال. نهیهم هیمهد درسته

 همه رو جدول نیا. ناسیا...  و محصوالت و مشاغل ویصنعت یها یژگیو جدول نیا یول بود ییایجغراف یها یژگیو به مربوط

 .نیبکش دفتراتون تو
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 به ها گروه. نیکن کامل رو جدول عیسر شده داده وقت سر نیکن یسع نیدار وقت قهیدق ده. کنن کامل جدولو ها گروه همه

 ،یدست عیصنا نیشد آشنا پاکستان کشور اتیکل با شما االن ها بچه خب یلیخ..... ۲ گروه.... ۲ گروه. بخونن رو جدول ترتیب

 نیریبگ ادی درسو خوب و بشه مرور گهید بار کی درس که نیا یبرا حاال نیشناخت رو...  و شیدنید یجاها محصوالت، مشاغل،

 کوه ییایجغراف جهت و رانیا به نسبت ییایجغراف جهت حکومت، نوع: ۲ گروه. بدن حیتوض گمیم که رو ییها عنوان یگروه هر

 و آب نوع: ۳ گروه. غرب و شمال مرتفع ینواح در هوا و آب نوع ها، جلگه نوع پاکستان، کشور ی قله نام: ۲ گروه. پاکستان یها

. مشاغل ع،یصنا نیمهمتر بندر، نیمهمتر: ۵ گروه. تیجمع آن، جهت و نقشه در انوسیاق نام ،یجنوب و یمرکز ینواح در هوا

 معروف، یغذاها ،یمل ورزش: ۷ گروه. ادیاع نیمهمتر ،یدنید یجاها زبان،: ۵ گروه. نید ،یدست عیصنا محصوالت،: ۴ گروه

 نصب کالس وارید به تا  دارند دوست که ییها گروه از تا دو بعد ی جلسه یبرا. ها بچه ممنون یلیخ. معروف یها یدنینوش

 .بشه هضم کامال مطالب و بشه مرور  افتاد بهش چشممون یوقت تا میکن

 یم خورد زنگ گلم یدخترا نینباش خسته. اورندیب و سندیبنو پاکستان کشور مورد در یالیخ سفر کی هم ها گروه ی هیبق

 .رونیب نیبر نیتون

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 .الف

 . دییبگو را آن یها جهت و دیکن دایپ را هند انوسیاق و پاکستان کشور نقشه یرو بر

  است؟ یزیچ چه به مربوط کتاب ریتصاو 
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  ست؟یچ پاکستان مردم نید

  بود؟ کجا پاکستان کشور تختیپا 

 .دیکن کامل را ییایجغراف یها یژگیو به مربوط جدول

 .ب

 است؟ یزیچ چه به مربوط کتاب ریتصاو

 .دیکن کامل را... و مشاغل ،یصنعت یها یژگیو به مربوط جدول

  کردن نیتمر مهارت

 از مبحث کی گروه هر به. میکن یم میتقس نفره ۴ گروه ۲ و نفره ۵ گروه ۵ به را ها آن. است نفر ۲۲ کالس آموزان دانش تعداد

 جهت و رانیا به نسبت ییایجغراف جهت حکومت، نوع: ۲ گروه. شود مرور درس مباحث گرید بار کی تا میده یم ارائه را درس

. غرب و شمال مرتفع ینواح در هوا و آب نوع ها، جلگه نوع پاکستان، کشور ی قله نام: ۲ گروه. پاکستان یها کوه ییایجغراف

 نیمهمتر بندر، نیمهمتر: ۵ گروه. تیجمع آن، جهت و نقشه در انوسیاق نام ،یجنوب و یمرکز ینواح در هوا و آب نوع: ۳ گروه

 ،یمل ورزش: ۷ گروه. اعیاد نیمهمتر ،یدنید یجاها زبان،: ۵ گروه. نید ،یدست عیصنا محصوالت،: ۴ گروه. مشاغل ع،یصنا

 معروف یها یدنینوش معروف، یغذاها

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 ،ییایجغراف یها یژگیو اول بخش. میکرد قسمت دو رو درس ما که. هستش رانیا کشور یشرق یها هیهمسا از پاکستان کشور

 ،یصنعت یها یژگیو دوم بخش و میداد حیتوض که بود تیجمع و انوسیاق نام وهوا، آب ها، جلگه نوع قله، نام حکومت، نوع

 یدنینوش و غذاها ،یمل ورزش اد،یاع نیمهمتر ،یدنید یجاها زبان، ن،ید ،یدست عیصنا محصوالت، مشاغل، بندر، نیمهمتر

 . بود مورد نیا در نیدیکش هم جدولشو که معروف یها

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 خود به را کشور نیا مساحت ی عمده بخش که دارد وجود یبزرگ یصحرا پاکستان در

 .است داده اختصاص

    غلط                             حیصح

 .است خشک پاکستان کشور یهوا و آب 

  غلط                            صحیح

 .است پاکستان کشور معروف یغذاها از چورپا و پلوف

 غلط                            حیصح

 است طرفدار پر یها ورزش از یکی چمن یرو یهاک پاکستان یاسالم یجمهور در

 غلط                             حیصح 

 در یاقتصاد مهم یها تیفعال از یکشاورز ز،یحاصلخ عیوس یها جلگه وجود لیدل به 

 .است پاکستان
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 غلط                               حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 . است شده واقع رانیا......... در پاکستان یاسالم یجمهور کشور

 .است.......... بندر ایدن واردات و صادرات و تجارت مراکز نیمهمتر 

 . باشد یم...............................  پاکستان یمل ورزش

 است......................  دیع پاکستان مردم یها دیع نیتر مهم 

 .باشد یم................................  پاکستان مردم یرسم زبان 

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 .است شده واقع رانیا..... . در پاکستان یاسالم یجمهور کشور

  جنوب( د       شمال( ج          شرق( ب          غرب( الف

 . است........................  پاکستان کشور ورزش نیتر محبوب 

  یسوار قیقا( د   یاسک( ج   یسوارکار( ب   چمن یرو یهاک( الف

 است..............و...................... پاکستان   مردم یها دیع نیتر مهم 

  نوروز و خم ریغد( د      نوروز و قربان( ج       فطر و قربان( ب     فطر و خم ریغد( الف

 .است..............   پاکستان مردم یرسم زبان

  یعرب( د       اردو( ج      یپاکستان( ب     یترک( الف

 .است..........  پاکستان در یاقتصاد مهم تیفعال

 یریگیماه( د       یدامپرور( ج     یکشاورز( ب     یبافیقال( الف

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 .دیببر نام را پاکستان کشور در استفاده مورد مشاغل

 . دیسیبنو را پاکستان کشور در یکشاورز محصوالت

 . دیده حیتوض را پاکستان کشور مختلف ینواح در هوا و آب نوع یچگونگ

 . دیسیبنو را پاکستان کشور معروف یها یدنینوش و غذاها 

 هستند؟ ییزهایچ چه پاکستان کشور یدست عیصنا 

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 جدول گروه کی. ارنیب و کنن درستش ینگار روزنامه شکل به نیدیکش که رو ییها جدول دارند دوست که ییها گروه از تا دو

 سفر کی هم ها گروه هیبق. میکن نصب کالس وارید به تا کنند درست یوارید روزنامه قالب در را دوم جدول گروه کی و اول

 .دیسیبنو پاکستان کشور مورد در یالیخ

 درس یبررس و نقد

  

  درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 رانیا یها هیهمسا درس آموزان دانش گرفتن ادی تر آسان یبرا. است شده آورده آن کنار در مربوطه ریتصاو کتاب متن یبرا

 هیهمسا درس یعبارت به. دارند خود ذهن در یا نهیزم شیپ درس نیا یریفراگ یبرا ها بچه و است آمده جداگانه درس دو در
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 ی شماره ی کاربرگه به مربوط یتیفعال درس انیپا در. باشد یم درس نیا یبرا دهنده سازمان شیپ عنوان به( ۲) رانیا یها

 به یتیجنس ریتصاو. است آموزان دانش فهم و درک با متناسب درس متن ینوشتار سبک. است شده گنجانده کتاب در ۲۲

 .است شده آورده کتاب در تناسب

 

 دروس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

 آن به راجع یحاتیتوض کتاب متن در که است آمده کشور دو نیا یدنید یجاها با رابطه در یریتصاو کتاب از یقسمت در 

 سهولت یبرا کشور دو اطالعات و ها یژگیو کردن سهیمقا یبرا. شود واقع آموزان دانش غفلت مورد است ممکن و است امدهین

 آخر در و نشده گنجانده درس نیا به مربوط صفحات در درس به مربوط یها کاربرگه. است نشده استفاده جدول از یریادگی

. باشد ها تیفعال نوع نیا انجام در ها بچه تمرکز عدم باعث است ممکن که اند داده اختصاص قسمت نیا به را یبخش کتاب

 یبعض. رندیبگ ادی دیبا را یزیچ چه قایدق که ندانند دیشا آموزان دانش و معلم و امدهین درس یابتدا در درس به مربوط اهداف

 مورد در. است افتاده جدا درس بخش نیا از که... و تختیپا مانند شده گفته یقبل درس در درس بخش نیا به مربوط نکات

 کشور نیا یها یسوغات از. است شده آورده آن یدنید یجاها از ریتصو دو فقط و است نداده یحیتوض کشور نیا یدنید یجاها

 .است امدهین انیم به یسخن

 

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

 را درس بهتر و دارند عالقه شتریب روش کدام به میبدان تا میشو یم ایجو زین را آموزان دانش نظرات سیتدر روش با رابطه در 

 یم عمل منعطف خود سیتدر روش یریگ کار به در درس نوع نیا سیتدر با سیتدر روش تناسب صورت در رندیگ یم ادی

 یها نقشه از. میکن یم جابجا رو ها گروه افراد نکنند عمل خوب یعمل یها تیفعال در ها گروه از تا دو یکی اگر. میکن

 استفاده شتریب ریتصاو از نیچن هم. شد یم استفاده کتاب در زین بود بهتر...  و محصوالت و یدست عیصنا به مربوط یموضوع

 و کنند قیتحق پاکستان کشور به راجع یشتریب اطالعات میخواه یم آموزان دانش از...  و یدست عیصنا ریتصاو مانند شد؛ یم

 .میآور یم کالس به را...  و یدست عیصنا مشاغل، از مورد هر مختص یموضوع یها نقشه خود با. اورندیب کالس به

 

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

 آورده آن با رابطه در مختصر یحیتوض امدهین آن حاتیتوض که یریتصاو یبرا. شود نیتدو درس نیا یابتدا در یرفتار اهداف 

. شود آورده صفحه یانتها در مربوطه کاربرگه. شود استفاده یا سهیمقا جدول از شده گفته مطالب یریادگی سهولت یبرا. شود

 ،.. و آنان یها تختیپا و تیجمع ، کشور دو مساحت جمله از شود گفته بخش نیهم در درس نیا مختص مطالب از یبعض

 .میآور یم کالس به آن یدنید یجاها و کشور نیا یها یسوغات از یریتصاو

 

 


