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  :۴۱ درس

 جهان مختلف ینواح در یزندگ

  ها انوسیاق و ها قاره

 یکشورها در نیزم بزرگ یهایخشک یرو تیجمع نیا. دارد تیجمع نفر اردیلیم ۷ از شیب نیزم ی کره

 .کنند یم یزندگ مختلف

 شودیم گفته قاره آنها به و گرفتهاند قرار آبها انیم در عیوس یهایخشک نیا د،یکن توجه نقشه به

 سطح در یبزرگ یها چاله ها انوسیاق. اند گرفته فرا را نیزم ی کره شتریب ها آب د،ینیب یم که طور همان

 .اند شده پر آب از که هستند نیزم

  :نام

 

  :یخانوادگ نام

 

   : مربوطه استاد

  پنجم: سیتدر هیپا ییابتدا: سیتدر مقطع

 

 جهان مختلف نواحی در زندگی: تدریس موضوع

 قهیدق ۱۴: مدت (۴۱: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال
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 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

  درس یکل اهداف

 جهان مختلف ینواح در یزندگ نحوه با ییآشنا

 یجزئ اهداف 

 . بدانند را ها قاره مفهوم

 . بشناسند را جهان مختلف یها قاره

 .  کنند درک را انوسیاق و قاره تفاوت

 .  شوند آشنا ییایجغراف کره با

 .کنند استفاده ها انوسیاق و ها قاره دادن نشان یبرا ییایجغراف کره از

 . بدانند را ها انوسیاق و ها قاره نام و تعداد

 .کنند درک را جهان مختلف ینواح در طیمح با انسان رفتار تفاوت

 . کنند دایپ نقشه یرو را رانیا کشور

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

  کنند فیتعر را قاره

 ببرند نام را جهان مختلف یها قاره

  دهند حیتوض را انوسیاق و قاره تفاوت

   بدهند صیتشخ را ها انوسیاق و ها قاره ییایجغراف کره یرو از

 سندیبنو ایآس قاره به سفر از یالیخ داستان کی

  کنند سهیمقا هم با را یابانیب و ییاستوا ینواح در یزندگ

 کند یم یزندگ کجا که کند درک

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

 . کنند توجه نقشه یرو رانیا گاهیجا به

 .بگذارند احترام جهان مختلف ینواح در یزندگ تفاوت به

 . شوند عالقمند جهان گرید ینواح با شدن آشنا و سفر به

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

 .دهند نشان آن یرو را ها قاره و ها انوسیاق و بسازند یایجغراف کره کی شانیها یگروه هم کمک با
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 .کننند مشاهده را دیخورش تابش ی نحوه و بسازند یآفتاب ساعت کی مدرسه اطیح در چوب و مقوا کمک با

 . کنند ارئه کالس به و قیتحق یقطب ینواح در یزندگ ی نحوه مورد در

 . کنند گزارش کالس به را جهینت و کنند ییشناسا را هستند استوا خط یرو که را ییکشورها 

  یصیتشخ یابیارزش

  ؟ ستیچ آنها نام و میدار قاره چند

 است؟ کدام جهان قاره نیبزرگتر 

  ست؟یچ آنها نام و میدار انوسیاق چند

  است؟ کدام جهان انوسیاق نیبزرگتر 

 م؟یکن یم یزندگ قاره کدام در

 است؟ چگونه شمال قطب یهوا

  است؟ گرفته فرا آب را نیزم سطح از مقدار چه

  کنند؟ یم یزندگ چگونه یابانیب ینواح در مردم

 اند؟ کرده سفر جهان گرید ینواح به حال به تا

 زهیانگ جادیا

  که دیدان یم درس نیا انیپا از بعد آموزان دانش 

 .  کنند یم یزندگ صورت چه به مردم جهان از هیناح هر در

 . است چگونه مختلف ینواح در مردم یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع

 . دیباش داشته همراه به خود با دیبا یلیوسا چه گرید یکشورها به سفر صورت در 

 . دارد یگاهیجا چه یفرهنگ و یاقتصاد ، یاجتماع لحاظ به و است قاره کدام در رانیا 

 . است چگونه ما کشور یهوا و آب

 . دیشناس یم را خودتان یزندگ منطقه یمعدن و یعیطب منابع

  ها دهنده سازمان شیپ

  ست؟یچ ها قاره مفهوم

  ست؟یچ انوسیاق مفهوم 

  کدامند؟ جهان مختلف یها قاره

  کدامند؟ جهان مختلف یها انوسیاق

 ست؟یچ انوسیاق و قاره تفاوت

  دارد؟ یکاربرد چه ییایجغراف کره

 کنند؟ یم یزندگ صورت چه به جهان مختلف ینواح در ها انسان

  است؟ قاره کدام در رانیا کشور
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 است؟ چگونه ییاستوا و یابانیب ، یقطب ینواح در یزندگ نحوه

 درس مطالب یسازمانده

 
 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت 

 :مانند ییکارها انجام 

  کالس به ها انوسیاق و ها قاره نقشه آوردن

  نتیپاورپو قالب در ارئه و مختلف یکشورها مورد در یآموزش ریتصاو هیته 

 کالس به ییایجغراف کره آوردن

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

  یقیتلف روش - شینما روش - یگروه بحث روش

 نصب تابلو یرو را آنها و شوم یم کالس وارد ییایجغراف کره و ها انوسیاق و ها قاره از نقشه چند با( معلم)  من

 .کنم یم

 .هستند ها انوسیاق و ها قاره ی نقشه نایا ه؟یچ ها نقشه نیا خانم: سارا

 از. میکن صحبت موضوع نیهم مورد در میخوایم امروز دینکن عجله ها بچه گن؟یم کجا به انوسیاق و قاره: میمر

  کن؟یم یچ به قاره دونهیم یکس شما

 کره از یقسمت هر به درسته نیآفر. گنیم قاره هست نیزم یرو که ییها یخشک به میدیشن ما خانم: میمر

 انوسیاق اسم حال به تا یکس حاال. گنیم قاره سکونت قابل ریغ چه سکونت قابل چه حاال باشه، خشک که نیزم

  ده؟یشن رو

 انوسیاق دونهیم یک خب. بود کردیم حل بابام که جدول هی یتو م،یدیشن رو آرام انوسیاق اسم ما خانم: مژگان 

  ه؟یچ

 نیا به حاال. گنیم انوسیاق نیزم یرو یآبها به نیآفر. انوسیاق بگن بهش باشه آب جا هر کنم فکر خانم: مژگان
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 . دیبگ برام رو اون یرو یها انوسیاق اسم و دیکن نگاه نقشه

 ........................  و هند ، آرام اطلس،

  بزرگتره؟ همه از انوسیاق کدوم دینیبب دیکن دقت خب

 حاال. است بزرگ و پهناور اریبس انوسیاق نیا دینیب یم که همونطور گلم دختر نیآفر. آرام انوسیاق خانم: میمر

 .دیبگ برام رو اون یرو یها قاره اسم و دیکن نگاه نقشه به

 ................. .  و ایآس قا،یآفر ا،یاسترال کا،یآمر............:  و م،یمر ، نگار 

  د؟یکرد دایپ. دیکن دایپ را رانیا کشور اون یرو از و دیریبگ رو ییایجغراف کره نیا حاال ها بچه خب. نیآفر 

  داره؟ قرار قاره کدام یتو رانیا کشور دیبگ شهیم. کردم دایپ من خانم آره: سالومه

 . استیآس قاره یتو خانم آره: سالومه و ندا

 نقشه و کره یرو قاره نیا به. استیآس قاره یتو رانیا زمونیعز کشور دینیب یم که همونطور ها بچه نیآفر -

 . درسته بزرگتره، هیبق از اش اندازه که دینیب یم دیکن دقت

  بزرگتره هیبق از خانم بله....... : و سارا و مژگان و میمر

 . داره قرار قاره نیا در هم ما کشور و تره تیپرجمع و بزرگتر ها قاره هیبق از ایآس قاره زیعز یها بچه درسته -

 .  هست نقشه نیا یرو کشور چقدر دینیبب دیکن نگاه نقشه یکی نیا به حاال

 .دارن وجود جهان یها قاره یتو یادیز یکشورها خانم درسته: ندا

 نییپا و باال یانتها به. دارن قرار یایجغراف کره از نقطه کی در و نقشه از نقطه کی در کشورها نیا از کدام هر - 

  نوشته؟ یچ دیکن نگاه نیزم کره

 به قطب دونهیم یکس. درسته گلم دختر نیآفر. جنوب قطب نوشته نییپا شمال قطب نوشته باال خانم: انایک

 گن؟یم کجا

 شهیهم چون هستن سرد یلیخ جنوب و شمال قطب دخترم درسته. سرده یلیخ قطب میدیشن ما خانم: انایک 

 . هستن برف از دهیپوش

 نگاه نیزم کره به حاال. کننیم یزندگ ها انسان هم اونجا دخترم آره کنه؟یم یزندگ اونجا هم یکس خانم: میمر

  هستن؟ شمال قطب یتو کشورها کدام دیبگ بهم و دیکن

 ........ و اروپا ،یشمال یکایآمر.... : نگارو و انایک و میمر

 درسته نیآفر. گوزن روباه، خرس، خانم کنن؟یم یزندگ هیناح نیا یتو یواناتیح چه دیدونیم ها بچه خب

 یسر هی. استوا خط کنیم بهش که کرده عبور وسط نیا از خط هی د،یکن نگاه یایجفراف کره وسط به ها بچه -

  د؟یببر نام برام دیتونیم. ییاستوا یکشورها میگیم بهشون که دارن قرار هیناح نیا در که هستن کشورها

 ................  و پاکستان هند، خانم بله: نگار

 هیناح نیا یتو باشه ادتونی کنن؟یم یزندگ هیناح نیا یتو یواناتیح چه دونهیم یکس حاال خب. درسته -

 .داره یمعتدل یهوا و آب و ادهیز درخت
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 ................. .  و مار خرس، مون،یم. خانم آره: ها بچه از یجمع 

 عربستان مثل ییکشورها. یابانیب ی هیناح گنیم اون به دیکن نگاه کره یکنار ی هیناح به حاال ها بچه نیآفر -

 یزندگ هیناح نیا یتو یواناتیح چه دیبگ حاال. داره گرم و خشم ییهوا و آب و دارن قرار هیناح نیا یتو

  کنن؟یم

  نیآفر.......  و عقرب شتر،:  نینوش و نگار

 در کدام هر مختلف یکشورها و دارند وجود ییهوا و آب مختلف ینواح دیدید که همنطور زیعز یها بچه خب

 هی حاال. کنهیم فرق باهم جهان مختلف نقاط در یزندگ ی نحوه هم نیهم خاطر به و هستند خاص هیناح کی

  داره؟ قرار ییهوا و آب هیناح کدام یتو رانیا نقشه به توجه با بگه من به رکیز و باهوش بچه

 در و ییاستوا هیناح در رانیا که میدیفهم نطوریهم ما پس. گلم دختر نیآفر. ییاستوا هیناح خانم اجازه: مژگان

 .جهانه قاره نیبزرگتر که داره قرار ایآس قاره

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 لیقب از میپرس یم آموزان دانش از مرحله به مرحله و کرده یطراح را یسواالت 

 . دیکن فیتعر را قاره

 . دیکن فیتعر را انوسیاق 

  است؟ کدام جهان قاره نیبزرگتر 

 . دیسیبنو را جهان یها قاره نام 

  است؟ کدام جهان انوسیاق نیبزرگتر

 . دیسیبنو را جهان یها انوسیاق نام

 . دیده حیتوض ست؟یچ انوسیاق و قاره فرق

 داد؟ قرار قاره کدام در رانیا 

 مختلف ینواح در طیمح با انسان ارتباط ی نحوه:  شود یم دهیپرس ریز سواالت لیقب از یسواالت دوم قسمت در

  دارد؟ هم با یفرق چه جهان

 . دیببر نام را ایآس قاره یکشورها از مورد چهار 

 . دیببر نام را ییهوا و آب مختلف ینواح

 . دیکن سهیمقا هم با ییاستوا ینواح با را یابانیب ینواح در یزندگ نحوه 

 کنند؟ یم یزندگ یقطب ینواح در یواناتیح چه

 است؟ چگونه بیترت به یابانیب و ییاستوا ،یقطب ینواح یهوا و آب

 کردن نیتمر مهارت

 کالس یبرا جهان هیناح کی در یزندگ مورد در میخواه یم گروه هر از و کرده یگروهبند را آموزان دانش

 ریز بیترت به کنند گو و گفت و بحث
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 ها قاره: باران گروه

  ها انوسیاق: اسی گروه 

 یقطب ینواح: نینگ گروه

  یابانیب ینواح: رز گروه 

 یقطب ینواح: نمکزار گروه

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 جهان قاره نیبزرگتر ای و دیکرد کسب یمهم اطالعات ها انوسیاق و ها قاره مورد در امروز زیعز یها بچه خب

 قرار ایآس قاره در رانیا که دیدیفهم نیهمچن و دیشد آشنا( آرام یعنی)  جهان انوسیاق نیبزرگتر و( ایآس یعنی)

 و آب یدارا ییاستوا هیناح یکشورها ریسا مثل هم رانیا پس هست ییاستوا هیناح در هم ایآس قاره که داره

 یچ کنن،یم یزندگ چطور مردم مختلف ینواح در که دیگرفت ادی نمیا تازه. هست یا ترانهیمد و معتدل یهوا

 هیهمسا و دیباش داشته ییآشنا قبل از دیکن سفر اونجا به دیخواست وقت هی اگه که پوشن یم یچ و خورنیم

 .دیشناخت یخوب به هم رو رانیا یها

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت کتبی صحیح و غلط

 

 . است خشک و گرم یابانیب مناطق یهوا و آب

  غلط                                              حیصح

 .دارد قرار اروپا قاره در رانیا کشور 

  غلط                                               حیصح

 .است جهان کشور نیتر تیپرجمع هند 

  غلط                                               حیصح

 .کنند یم یزندگ یقطب ینواح در موهایاسک 

  غلط                                             حیصح

 . کنند یم یزندگ یابانیب ینواح در که هستند یوانیح دو مار و مونیم 

  غلطیح                                              صح

 

 خالی جای کتبی سواالت

 . ندیگو یم........................ هستند نیزم سطح در که یبزرگ یها چاله به

 . ندیگو یم...................................  آبها انیم عیوس یها یخشک به 

 . دارند قرار........... .......... قاره در رانیا و قزاقستان افغانستان، یکشورها به

 . هستند......................................  یهوا و آب یدارا ییاستوا ینواح 

 .هستند........................... یهوا و آب یدارا یقطب ینواح 

 است؟ کدام جهان قاره نیبزرگتر یا نهیچهارگز یکتب سواالت



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 .
 

 

  ایاسترال             قایآفر             ایآس          اروپا 

 دارد؟ قرار قاره کدام در رانیا کشور 

  ایاسترال              قایآفر               ایآس                  اروپا

 دارند؟ قرار قاره کدام در هند و نیچ کشور 

  ایاسترال              قایآفر                  ایآس                 اروپا 

 است؟ کدام جهان انوسیاق نیبزرگتر 

  یشمال منجمد              هند               اطلس              آرام

 کنند؟ یم یزندگ صورت چه به عربستان مردم 

  یاجتماع         یا لهیقب            المرکز مجتمع            یفرد

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 .دیببر نام را ایآس قاره یکشورها از مورد چهار

 سهیمقا یابانیب مناطق در یزندگ نحوه با را یقطب ینواح در یزندگ ی نحوه

 . دیکن

 .دیده حیتوض ییاستوا ینواح در یزندگ نحوه مورد در

 دارد؟ یفرق چه هم با جهان مختلف ینواح در مردم ارتباط و یزندگ ی نحوه

 .دیببر نام را جهان یها انوسیاق و ها قاره

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 . کنند درست ییایجغراف کره کی خود مادر و پدر کمک با خانه در که میخواه یم آموزان دانش از

 . کنند درست یآفتاب ساعت کی که میخواه یم آموزان دانش از

 . گرفت خواهد صورت یکالس پرسش بعد جلسه که میده یم اطالع آموزان دانش به

 به گزارش صورت به و کنند قیتحق مختلف ینواح در یزندگ نحوه مورد در که میخواه یم آموزان دانش از

 .کنند ارائه کالس

 درس یبررس و نقد

  محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 . است مناسب یریقرارگ یجا و ها نقشه

 .است شده یطراح مناسب و خوب یعمل یتهایفعال

 

 درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

 . است کم ها پاسخ و پرسش تعداد 

 .ندارد کامل پوشش و است ناقص اریبس ییهوا و آب مختلف ینواح یبرا حاتیتوض

 .است نشده یچندان اشاره...  و یاجتماع و یاقتصاد طیشرا مورد در



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 شده پرداخته کم یلیخ رانیا به 

 

  درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعمل راهبرد و مناسب شنهادیپ ارائه

 . کرد استفاده شتریب ریتصاو از توان یم

 .داد بیترت گزارش ارائه و شینما مثل یشتریب خالقانه فیتکال و تهایفعال توان یم

 

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

 . . شود داده اختصاص ایآس قاره و رانیا به جداگانه قسمت کی 

 . شود پرداخته تر مفصل طور به ییهوا و آب مناطق از کی هر به

 . شود گرفته بهره کوچکتر یول شتریب ریتصاو از 

 .شود داده بیترت یشتریب یریادگی یتهایفعال

 

 


