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  : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  هیراض: نام

 (ترکمنستان) ۲ هیهمسا یکشورها دوم بخش: سیتدر موضوع  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

  ترکمنستان نام به رانیا گانیهمسا از یکی با ییآشنا 

 یجزئ اهداف

 . دارد را خود خاص رسوم و آداب یکشور هر که کنند یم درک

 . کنند یم یزندگ یگیهمسا در ییکشورها چه کشورمان اطراف در داند یم

 .است شده واقع رانیا سمت کدام در ترکمنستان فهمد یم 

 .شناسد یم را ترکمنستان تیتابع و زبان نوع 

 .شود یم آشنا ترکمنستان عیصنا و داتیتول و هوا و آب نوع با 

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

 .کند یم فیتعر را ترکمنستان یجمهور یها یژگیو 

 .برد یم نام را ترکمنستان عیصنا و داتیتول 

 . دهد یم شرح را ترکمنستان یها ورزش و یمحل یغذاها

 . دهد یم حیتوض را ترکمنستان یهوا و آب یها یژگیو

 . زند یم مثال را ترکمنستان یکشاورز مهم داتیتول 

 . دهد یم صیتشخ را نقشه یرو ترکمنستان ییایجغراف تیوضع 

 .شناسد یم باز پاکستان از را ترکمنستان کشور یدست عیصنا 

 . کند یم سهیمقا هم با را ترکمنستان و پاکستان کشور دو زبان و نید تفاوت

 دکن یم سهیمقا هم با را ترکمنستان و پاکستان یکشورها ادیاع نیتر مهم

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

 .شوند مند عالقه رانیا هیهمسا یکشورها شناخت به 

 .شوند یم قائل ارزش ترکمنستان کشور نید یبرا 

 .کنند یم توجه کشور نیا ییایجغراف تیموقع و ترکمنستان نقشه به
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 . شوند یم مند عالقه ترکمنستان یمحل یغذاها و ها ورزش به

 . کنند یم توجه ترکمنستان مردم نید و زبان به 

 .گذارند یم احترام ترکمنستان مردم یدست عیصنا و شهیپ و کار به

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

 .کنند مشاهده نقشه یرو را ترکمنستان یریگ قرار نحوه

 . کنند یم پاسخ و پرسش ترکمنستان یها ورزش و عیصنا مورد در 

 . کنند یم قیتحق ترکمنستان یرودها و شهرها مورد در 

 . کنند یطراح(  کوه - رود - تختیپا - شهر) نقشه یاجزا ی همه دادن نشان همراه به ترکمنستان ی نقشه ماکت کی

 .کنند میترس نقشه یرو را ترکمنستان کشور ییایجغراف تیموقع

  یصیتشخ یابیارزش

 .دهند نشان کالس در را یاصل جهت چهار 

 . ببرند نام را رانیا هیهمسا یکشورها

 . دهند نشان را یشرق و یشمال یها هیهمسا نقشه یرو در

 . کنند فیتعر را صادرات 

 .کنند انیب را هیهمسا یکشورها مفهوم 

  زهیانگ جادیا

 . شوند یم آشنا ترکمنستان کشور حکومت نوع با 

 .کنند یم دایپ یآگاه ترکمنستان ییایجغراف یها یژگیو به نسبت

 . شناسد یم را ترکمنستان کشور ییایجغراف تیموقع

 .شوند یم آشنا ترکمنستان یدست عیصنا و یخیتار یها مکان با 

 . دانند یم را ترکمنستان کشور ادیاع نیتر مهم

 . ابندی یم در ترکمنستان کشور با را خود یفرهنگ یتفاوتها و اشتراکات به

  ها دهنده سازمان شیپ

 . شوند آشنا ترکمنستان کشور ییایجغراف یها یژگیو با

 ؟ است یزیچ چه کشور نیا دیتول نیبزرگتر 

 .ببرند نام را ترکمنستان یکشاورز داتیتول نیتر مهم

 . بشناسند را ترکمنستان یدست عیصنا

  ؟ دارند ینید چه ترکمنستان مردم

 .شوند آشنا ترکمنستان یها ورزش و یمحل یغذاها نیتر مهم با 

 درس مطالب یسازمانده
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 سیتدر نیح یها تیفعال

  نیآغاز مهارت

 ها بچه به کینزد از ترکمنستان کشور دادن نشان و نیزم کره نقشه آوردن

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 ها گروه به یکی یکی را نقشه من.  میکن نگاه هم ما شهیم خانم گفتند ها بچه و شدم کالس وارد نیزم کره نقشه کی با من

 دایپ نقشه رو را ترکمنستان کشور گروه ۶ هر کالس در دیکن دایپ نقشه یرو را ترکمنستان کشور هم با گروه هر گفتم و دادم

 . کردند

 یچ اونجا خب گفتم.  میرفت هیترک ما:  اجازه خانوم گفت نبیز.  رفته ترکمنستان به یکس حاال تا ها بچه گفتم ها بچه به

 ؟ داشت رانیا با ییفرقا چه ؟ یدید

 میرفت هم هیترک یخیتار مکان تا چند ما ، داره فرق ما یغذاها با یلیخ غذاهاشونم ، قشنگه هیترک یلیخ خانوم:  گفت نبیز 

 . گهید یجا چند و احمد سلطان مسجد - هیصوف ایا مسجد:  مثل

 . مونده ادتی و یرفت که ییجاها اسم و یکرد دقت زیچ همه به سفر یتو قیدق نقدریا که جان نبیز نیآفر:  گفتم 

. هست رانیا گانیهمسا از یکی هیترک مثل ترکمنستان.  میکن سفر ترکمنستان به میخوا یم نقشه یرو امروز ما ها بچه خب 

 . گرفته قرار رانیا یشرق شمال در که

 . داره هم فراوان نفت منابع و هست جهان در گاز کنندگان دیتول نیبزرگتر از یکی ترکمنستان کشور 

 شمال در ترکمنستان دیگفت خودتون خانوم:  گفت زهرا.  میهست هیهمسا ترکمنستان با طرف کدوم از ما دیدون یم ها بچه

 .  یکرد توجه من یحرفا به خوب نقدریا که خانوم زهرا نیآفر:  گفتم.  گرفته قرار رانیا یشرق

 ما و شده دهیکش ما خزر یایدر یها کناره تا که داره قرار ییها کوه رشته به ترکمنستان یغرب جنوب و جنوب در ها بچه بله

 .  میشد هیهمسا ترکمنستان با خزرمون یایدر طرف از

 .است خشک کشور نیا یهوا و آب داره وجود ترکمنستان در که یفراوان نفت و گاز خاطر به ها بچه

 

 

 یم یزیچ هی کدوم هر و کنند یم همهمه همه ها بچه هستن؟ کاره چه شترشونیب ترکمنستان مردم دیکن یم فکر ها بچه
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 دختر نیآفر. باشن کشاورز شترشونیب کنم فکر اجازه خانوم:  اول بگو تو نینازن ، دیبزن حرف یکی یکی ها بچه:  گفتم ند؛یگو

 .  خونمیم رو دیجد درس بار هی شهیهم دیبد درس شما نکهیا از قبل من اجازه خانوم ؟ یدیفهم کجا از گلم

 .  داده انجام یجالب و خوب کار یلیخ ، دیکن قیتشو رو نینازن ها بچه

 یکشاورز مهم داتیتول از تا سه انگور و وهیم و ریپن. کنند یم یپرور دام و یکشاورز ترکمنستان مردم شتریب ها بچه بله

 نقره یرو یکار قلم - یمال نمد - یباف میگل - یباف فرش:  مثل دارن هم یادیز یدست عیصنا ها بچه البته.  است ترکمنستان

 . کردند دایپ شهرت جهان در باشونیز یکارها نیهم خاطر به و طال و

 . هستن مسلمان:  میدون یم ما خانوم گفت ایرو ؟ هیچ ترکمنستان مردم نید بگه من به یکی ها بچه

 . هست یترکمن هم زبانشون و هستن مسلمان شترشونیب ها بچه بله

 آباد عشق شهر در یباش ترکمن کاخ هم ترکمنستان یدنید یجاها از یکی ، دارن یدنید یجاها که گهید یکشورها مثل 

 . است

 ترکمن یها اسب خب ، میدیشن خانوم بله گن یم ها بچه ؛ هیروس اسب نیا ، عربه اسب نیا گن یم مثال دهیشن یکس ها بچه

 .کنن یم استفاده یسوارکار ورزش در هاشون اسب از و معروفه یلیخ نژادشون که میدار هم

 از یکی. شن یم درست جاتیسبز و گوسفند گوشت با که هستن چورپا و پلوف ترکمنستان معروف و یمحل یغذاها از یکی 

 . خورن یم صبحانشون یبرا اونو ها ترکمن البته که هست ریکف دوغ ها ترکمن یها یخوراک

 .کنند یم برگزار شکوه با یلیخ رو دشونیع که دارن ها یرانیا ما مثل هم نوروز دیع به ترکمنستان 

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

  درس اول قسمت سواالت 

  ؟ است شده واقع رانیا سمت کدام در ترکمنستان کشور 

  ؟ ستیچ دارد مناسب ییهوا و آب رانیا مرز یکینزد در که یکوه رشته نام 

 ؟ است چگونه ترکمنستان کشور یهوا و آب

  ؟ است مهم منابع کدام یدارا ترکمنستان کشور

 ؟ است شده هیهمسا ترکمنستان کشور با قسمت کدام از رانیا کشور

 

  درس دوم قسمت سواالت

 ست؟یچ ترکمنستان مردم تیفعال نیشتریب 

 ؟ دیببر نام را ترکمنستان کشور یکشاورز مهم داتیتول از نمونه چند

  ؟ دیببر نام را ترکمنستان یدست عیصنا از نمونه چند

  دارند؟ شیگرا ینید چه و یزبان چه به ترکمنستان مردم

 ؟ است کدام ترکمنستان مردم معروف یها ورزش و یمحل یغذاها 

  کردن نیتمر مهارت



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 .
 

 

 است؟ ترکمنستان کشور عمده یدست عیصنا از یباف یقال چرا:  اول گروه

  دارد؟ یاشتراکات چه ترکمنستان کشور با رانیا کشور:  دوم گروه

  دهند؟ حیتوض را ترکمنستان نقشه:  سوم گروه 

 دهند؟ حیتوض را ترکمنستان کشور داتیتول و منابع:  چهارم گروه

 گروه پنجم: موقعیت جغرافیایی و آب و هوای ترکمنستان را توضیح دهید

 یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 رانیا مردم مانند.  کند یم صادر را آن که است نفت و گاز مهم کنندگان دیتول از یکی ترکمنستان میریگ یم جهینت پس 

 و است شده واقع رانیا یشرق شمال در ترکمنستان ییایجغراف تیموقع.  کنند یم صحبت یترکمن زبان به و هستند مسلمان

 . است شده دهیکش خزر یایدر کناره تا که گرفته قرار ییها کوه رشته یغرب جنوب و جنوب در

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 .  پردازند یم یپرور دام و یکشاورز یها تیفعال به شتریب ترکمنستان مردم

  غلط                      حیصح

 . کنند یم صحبت یعرب زبان به و اند عرب ترکمنستان مردم شتریب 

  غلط                     حیصح

 .دارد قرار آباد عشق در یباش ترکمن کاخ

 غلط                    حیصح 

 . است گندم و یباف میگل ، یباف فرش یکشاورز مهم داتیتول 

  غلط                    حیصح

 .است ترکمنستان کشور کل در ورزش نیتر دار طرف پر یکار سوار

  غلط                   حیصح

 یخال یجا یکتب  سواالت

 

 . دارد قرار رانیا......................................  در ترکمنستان کشور

 اختصاص خود به را ترکمنستان مساحت از یا عمده بخش که ییصحرا نیبزرگتر

 .دارد نام......................  داده

 . است..................................................  ترکمنستان یهوا و آب

 . است جهان در.....................  دکنندهیتول نیبزرگتر ترکمنستان 

 .است............................  ترکمنستان مردم زبان 

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 ؟ است نهیگز کدام ترکمنستان کشور تختیپا

 هیترک( د    استانبول( ج    آباد عشق( ب      مرو( الف 

 ؟ است چگونه کشور نیا یهوا و آب 

  گرم( د      خشک( ج      معتدل( ب    خشک و گرم(  الف
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 ؟ است مناسب یهوا و آب یدارا رانیا مرز یکینزد در کوه رشته کدام 

 تجن( د    اترک( ج      مرغاب( ب     داغ کپه(  الف

  ؟ ستیچ ترکمنستان مردم زبان و نید 

     یترک - مسلمان( ب            یعرب -مسلمان(  الف 

  یعرب- یحیمس( د              یترکمن-یحیمس( ج 

 است؟ کدام ترکمنستان مردم ورزش نیتر معروف 

 چکدامیه( د    یکبد( ج    یسوارکار( ب     فوتبال( الف

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 دارد؟ نام چه ، گرفته فرا را ترکمنستان کشور از یا عمده بخش که یبزرگ یصحرا

  زد؟یر یم اچهیدر کدام به ایآمودر رود

  د؟یببر نام را ترکمنستان مهم شهر کی و تختیپا

  ؟ است ترکمنستان کشور عمده یدست عیصنا از یباف یقال چرا

  دارد؟ یاشتراکات چه ترکمنستان رانیا کشور 

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 .دیاوریب کالس به بعد جلسه و داده انجام منزل در را کتاب آخر تیفعال.  دیکن میترس شکل رسم با را ترکمنستان نقشه

 درس یبررس و نقد

 

 درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 .یجهان ییایجغراف اطالعات با یانسان پرورش 

 .ترکمنستان مردم رسوم آداب و نییآ به یمند عالقه

 . ترکمنستان کشور یها یژگیو آموز دانش احساس انیب

 . کنند یم تجربه را یکارگروه آموزان دانش سواالت به ییگو پاسخ نیح در 

 .آموزند یم ترکمنستان کشور کردن دایپ یبرا را ایجغراف کره از استفاده نحوه

 

  درس ابیمع و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

 . تر کوچک ای است بزرگتر رانیا از ترکمنستان که امدهین کتاب در

 . ستین مشخص ترکمنستان کشور تیجمع. است نشده معلوم ترکمنستان کشور مساحت 

 .است نکرده انیب را ترکمنستان کشور یاقتصاد تیوضع 

 

 درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعلم یراهبردها و مناسب یشنهادیپ ارائه

 .دهند نشان را زنان و مردان پوشش ها عکس در
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  درس ضعف نقاط و بیمعا لیتعد ای حذف جهت یعلم یراهبردها و مناسب یشنهادیپ ارائه

 . شود گفته کشور تیجمع و مساحت متن در

 .کیتفک به هنر هر دادن نشان با نقشه یرو را ترکمنستان یاقتصاد تیوضع

 .اورندیب درس در یدست عیصنا از یشتریب یها عکس

 

 


