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 ۷۱ درس

 (۷) کربال به سفر

 یلیخ!  سالم مادرجان:  گفت شاد و بلند ییصدا با و آمد خانه به فراوان یخوشحال با عماد روز کی عصر

 .شکر را خدا. است شده من نصیب کربال ارتیز خوشحالم؛

 با عماد!« کربال یبرو یخواهیم ؟یراست:  گفت و آمد جلو زین مادر د،یدو رونیب اتاق از عماد، برادر رضا،

 ساخته که «یروبات. میشد اول دانشگاه یعلم ی مسابقه در مسعود، امیهمکالس و من: »داد حیتوض جانیه

 کربال عازم ندهیآ ی هفته ما بود، کربال به سفر هم مسابقه آن زیجوا از یکی. آورد را ازیامت نیباالتر میبود

 .میهست

 داشته یادیز عالقه یعلم یکارها و قیتحق به یکودک از و بود کیمکان یمهندس ی رشته یدانشجو عماد

 یسعادت نیچن که حالت به خوش م،یگو یم کیتبر را تو تیموفق پسرم،: » گفت و کرد عماد به رو مادر

 مقدس سفر نیا یبرا را خودت دیبا. شود یم خوشحال خبر نیا دنیشن از چقدر پدرت است؛ شده بتینص

 .«یکن آماده

 

 است؟ دور یلیخ کجاست؟ کربال: » دیپرس رضا
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 توان یم ییهوا راه از هم و ینیزم راه از هم دارد، قرار عراق ران،یا ی هیهمسا کشور در کربال: » گفت عماد

 مایرو یم مایهواپ با یعنی یهوا راه از ما. کرد سفر عراق به

 از قبل اما ،،، بله: » داد جواب یخوشحال با عماد و «؟یرو یم گرید کشور کی به پس: »گفت جانیه با رضا

 جو و جست نترنتیا در ایب یا داده انجام را فتیتکال اگر. اورمیب دست به آنجا ی درباره یاطالعات دیبا سفر

 .«نمیبب را آنجا یارتیز یها مکان تیموقع و عراق ی نقشه خواهمیم میکن

   : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  : نام

 (1) کربال به سفر: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (1۱: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

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

 درس یکل اهداف

 کربال به سفر با ریفراگ ییآشنا

 یجزئ اهداف 

 . شود آشنا عراق کشور فرهنگ با 

 . بشناسد را عراق کشور ییایجغراف تیموقع

 .بشناسد را عراق کشور محصوالت نیمهمتر

 . بشناسد را عراق کشور درآمد منبع نیمهمتر

 . شود آشنا عراق کشور یباستان آثار و بناها با

 .گردد آشنا عراق کشور( سوغات و غذا) محصوالت نیمهمتر با 

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

 .کند انیب را عراق کشور ییایجغراف تیموقع

 . ببرد نام را عراق کشور عمده محصوالت

 . کند سهیمقا گریکدی با را رانیا و عراق کشور درآمد منبع

 . دهد حیتوض عراق کشور یباستان آثار سابقه مورد در 

 کند دایپ نقشه یرو را آن مجاور یها هیهمسا و رودها ها، جلگه عراق، کشور ییایجغراف تیموقع

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

 .کند یشمار لحظه کربال و عراق کشور به یمذهب سفر رفتن یبرا 
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 .گردد عراق فرهنگ با ییآشنا به مند عالقه

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

 . دهد ارائه کالس به یقیتحق عراق شهر یخیتار آثار و بناها مورد در

 . آورد کالس به خود با و هیته نیوالد کمک با منزل در را عراق مردم مشهور یغذاها از یکی به

 .آورد کالس به خود با و هیته آن یها رود و ها جلگه ذکر با ماکت صورت به را عراق کشور نقشه

 یصیتشخ یابیارزش

  د؟یهست آشنا عراق کشور ییایجغراف تیموقع با ایآ 

  د؟یهست آشنا عراق مردم فرهنگ با ایآ

 د؟یدار یآگاه عراق کشور محصوالت و درآمد منبع نیتر یاصل از ایآ 

 د؟یدار یآگاه یلیتحم جنگ و صدام حمله مورد در ایآ

  زهیانگ جادیا

 نهیزم شیپ با مقدس مکان نیا به سفر هنگام و د،یگرد آشنا کربال و عراق کشور فرهنگ با شما شود یم باعث درس نیا

 دیشو مند بهره خود یفرد یزندگ در یمعنو سفر نیا برکات از و دیینما سفر به اقدام یکاف

  ها دهنده سازمان شیپ

  دیده پاسخ سؤاالت نیا به درس نیا یط در دارم انتظار شما از من زیعز آموزان دانش

 عراق، کشور درآمد منبع نیمهمتر عراق، کشور محصوالت نیمهمتر عراق، کشور ییایجغراف تیموقع عراق، کشور فرهنگ

 عراق کشور سوغات و مهم ییغذا وعده عراق، کشور یباستان آثار و بناها

 درس مطالب یسازمانده

                                   
 

 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت 

 فرهنگ و عراق به رفتن خاطره از کوتاه یداستان. کنمیم جلب را شاگردان توجه عراق شهر از کوتاه یپیکل دادن نشان با 

 کنمیم انیب کشور آن
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 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب

 مطالعه بعد جلسه یبرا آن مختلف تیموقع کربال، عراق، شهر مورد در گفتم آموزان دانش به 1۱ درس جلسه انیپا در من

 - دانش یها یصندل نکهیا از بعد نظر مورد جلسه در. گردد فراهم ما یبرا بحث امکان مشترک نقطه شدن دایپ با تا دیکن

 د؟یشناس یم رو رانیا یغرب یها هیهمسا ها بچه: شد آغاز را بحث من تیهدا با دمیچ یا رهیدا صورت به را آموزان

 کشور ییایجغراف تیموقع مورد در من اجازه خانم: مهسا. نیآفر. است ما یغرب یها هیهمسا از یکی عراق خانم بله زهران

 زهرا است؟ روده کدام آبرفت حاصل آن پهناور جلگه یدونیم: من. است یا جلگه آنجا خاک شتریب کردم مطالعه عراق

 آنجا یدما درسته بله: من. است خشک و گرم زین آن یهوا و آب خانم: الیل. یعال بسار: من. فرات و دجله رود بنظرم خانم

. بود یعال ها بچه خب: من. است مرطوب و گرم هوا ایدر کنار در ها بچه: هیسم. رسد یم درجه ۵۴ یباال تابستان در

 ما ها بچه: ایرو. نفت از که میخوند ما خانم: مهتا. میدونینم ما خانم شه؟یم نیتأم کجا از عراق آمد در یدونیم شما هیراض

. داره یادیز ینخلستانها اونجا دخترم؛ بله «من. میآورد یسوغات حیتسب و مهر و خرما یکل میرفت کربال به که یسفر در

 که یپیکل ها بچه: من. درسته کامال بله: من. هستند زبان عرب همه مردمانش میرفت گذشته سال هم ما خانم: سحر

 بچه درسته بله: من.  صدام جنگ خانم: الیل ؟یجنگ چه: من بود، جنگ خانم: میمر بود؟ یچ به راجع کردم پخش براتون

 ما پدر خانم: نورا ده،ید یادیز صدمات پس: زهرا. گرفت قرار صدام ینظام حمله مورد سال ۸ کینزد عراق کشور ها،

 ما خانم: الیل. نداره یخوب یاجتماع و یاقتصاد وضع و بره یم سر به یناامن در حاال تا زمان آن از عراق کشور گفتیم

 در یا همهمه د؟یببر نام رو کربال یارتگاههایز دیتونیم ها بچه: من. داره وجود یادیز یارتیز یمکانها کربال تو میدید

 ها بچه به لحظه نیا در که بودم، کرده آماده را کربال به یمجاز سفر کی تاپم لپ همراه من. زد یم موج کالس تمام

 و دجله رود کنار در اونها دونمیم من خانم گفت ارغوان کردم، سؤال سومر یبزرگ یتمدنها مورد در انتها در و. دادم نشان

 معروف یسوغات از یکی من آخر در. دارند وجود زین یادیز یباستان آثار نجایا خوبم، یدخترا بله: من. گرفتند شکل فرات

 به رفتن عشق و بود ها بچه و من یبرا یخوب خاطره روز آن. کردند لیم آن از همه و دادم نشان ها بچه به را کربال شهر

 ...گرفت شکل آنها در آنجا

  ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

  کدامند؟ عراق کشور پرآب یها جلگه - الف

  د؟یببر نام را عراق کشور آب پر یرودها - الف

  کدامند؟ عراق کشور یکشاورز و یصادرات محصوالت نیمهمتر - الف

  د؟یده شرح را عراق کشور ییایجغراف تیموقع - الف

 کدامند؟ آنها زبان و ن،ید محصوالت، عراق، مردم فرهنگ -ب

  کدامند؟ عراق کشور یباستان آثار نیمهمتر -ب 

 و دجله رود انیم در گرفته شکل یتمدنها مورد در -ب د؟یده حیتوض را آن یاحتمال صدمات و رانیا به عراق حمله -ب 

 .دیده حیتوض فرات

  کردن نیتمر مهارت
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 عراق، کشور ییایجغراف تیموقع عراق، مردم فرهنگ: دهند پاسخ سؤاالت نیا از کی هر به شده یبند گروه آموزان دانش

 . آن اثرات و عراق به صدام حمله عراق، کشور ییغذا محصوالت و سوغات عراق، مردم فرهنگ و زبان

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 خشک و گرم آن یهوا و آب. است شده لیتشک فرات و دجله آبرفت از آن یها جلگه. است رانیا یغرب هیهمسا عراق

 صدام. هستند مسلمان مردمانش. است خرما آن محصول. است نفت کننده دیتول. است درجه ۵۴ یباال یدما. است

 اکد سومر، یتمدنها. برند یم سر به یناامن در کنون تا زمان آن از عراق مردمان کرد، حمله عراق کشور به 1۵۴۱ سال در

 .گرفتند شکل آنجا در شیپ سال هزار چهار حدود از آشور و

 یمسلمان هر یبرا سفر آن به رفتن یبرا تالش و است، الزم یمسلمان هر بر کربال و عراق فرهنگ با ییآشنا: یینها امیپ

 .است واجب

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 . برند یم سر به یناامن در یخارج و یداخل یجنگها لیدل به عراق مردم

   غلط                  حیصح 

 شده ساخته فرات و دجله رود دو آبرفت از عراق کشور پهناور یها جلگه

 است

  غلط                    حیصح

 . است خشک و سرد عراق یهوا و آب 

  غلط                    حیصح

 .است زیحاصلخ یکشور عراق

  غلط                   حیصح

  است نفت عراق کشور درآمد منبع

 غلط                   حیصح

 

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 .است...................................... عراق کشور درآمد منبع نیمهمتر

 . گردد یم محسوب عراق یصادرات محصول نیمهمتر....................... 

 . کرد حمله عراق کشور به...............................  سال در صدام حکومت

 نیسرزم در................................. بزرگ یتمدنها شیپ سال هزار چهار حدود

 . آمدند وجود به نیالنهر نیب یها

 .است شده واقع.............................  شهر در نیحس امام مطهر مرقد 

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 است؟ کدام عراق کشور درامد منبع نیمهمتر

  نخلستان        آب           گاز          نفت
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  کدامند؟ عراق یصادرات محصول نیمهمتر

  موارد همه    جات وهیم           نخل          انگور

 کرد حمله عراق کشور به یسال چه در صدام حکومت

  ۴۱             ۴۸            ۴۱              ۱۴      

 است؟ شده واقع رانیا سمت کدام در عراق

  غرب       جنوب       شمال         شرق

 است؟ شده واقع عراق شهر کدام در نیحس امام مطهر مرقد

 کربال        نجف        نیکاظم       سامرا

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  د؟یده حیتوض را عراق کشور ییایجغراف تیموقع

  ؟(درآمد منبع ن،ید زبان،) دیده شرح را عراق کشور فرهنگ 

  د؟یده حیتوض آن صدمات و عراق به صدام حمله مورد در

  کدامند؟ عراق کشور یباستان آثار نیمهمتر 

 کدامند؟ عراق کشور درآمد منبع نیمهمتر

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 . دهند ارائه کالس به یقیتحق عراق کشور فرهنگ مورد در کی گروه

 . دهند ارائه کالس به یقیتحق کربال شهر یارتیز یمکانها مورد در دو گروه

 . کنند مطالعه عراق کشور ییایجغراف تیموقع مورد در سه گروه

 .دهند ارائه کالس به را یکنفرانس آن یاحتمال صدمات و عراق به صدام حمله مورد در چهار گروه 

 .دهند ارائه کالس به یحیتوض عراق کشور یصادرات محصوالت مورد در پنجم گروه

 درس یبررس و نقد

 

 درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

  عراق کشور ییایجغراف تیموقع با ییآشنا

 عراق مردم فرهنگ با ییآشنا

  عراق مردم نید و زبان با ییآشنا

  یلیتحم جنگ جینتا و صدام حکومت با ییآشنا

 کربال به سفر به یمند عالقه

 

 درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

 . داده ارئه را مباحث یکل صورت به درس نیا
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 . است نشده ارائه یمبحث یارتیز یمکانها مورد در 

 . است نکرده کربال و عاشورا واقعه به یا اشاره 

 .است نشده استفاده یخور در و مناسب ریتصاو 

 

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

  عراق یشهرها نقشه و یرنگ و یبعد سه یریتصاو از استفاده

 آنان یرسومها و آداب و عراق در ساکن اقوام به اشاره 

 کربال به سفر هنگام در نیزائر ازین مورد استفاده یبرا ازین مورد ساده جمله نیچند آموزش

 آن اتمام و شروع نحوه و عراق به صدام حمله حیتشر

 

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

  تر ییجز یصورت به مطالب حیتوض

  عراق در موجود یارتیز یمکانها از راهنما نقشه شینما

  کربال واقعه از نیریش مباحث ارائه با رانیفراگ در زهیانگ جادیا

 بخش هر مطالب یبرا خور در و مناسب و واضح یریتصاو 

 

 


