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 :مقدمه

 .کٌذ هی آضٌب خَد پیزاهَى هحیظ ثب را هب کِ است داًص یک خغزافیب

 .است کٌین هی سًذگی آى در کِ هحیغی ضٌبسبیی هؼٌبی ٍثِ ضذُ ِگزفتGeo,Graphus کلوِ دٍ اس خغزافی

 خَد سًذگی هحیظ ثبیذ ٍ است هکبًی پزاکٌذگی رٍی ثز آى اصلی توزکش کِ است اختوبػی ػلَم اس خغزافیب ػلن

 ٍدیگز کٌین هی سًذگی آى در کِ ٍَّایی آة هحیظ ثب هبرا راٌّوبیی اٍل سبل خغزافی کِ ثطٌبسین ثْتز را

 .کٌذ هی آضٌب کطَرهبى ٍَّایی آة هٌبعق

 :مشکل ػنوان یب موضوع

 کٌن؟ ثزعزف را راٌّوبیی اٍل پبیِ خغزافیب درس در آهَساى داًص یبدگیزی هطکل تَاًن هی چگًَِ

 (موجود وضغ توصیف) مسئله بیبن

 اسپستبى قِآثبد؛هٌغ خزم ضْزستبى در ٍاقغ حذیث راٌّوبیی هذرسِ اختوبػی ػلَم دثیز ثبثبیی هستبًِ ایٌدبًت

 ٍهجحث ٍهٌغقِ خْبى در ایزاى هَقؼیت ثبرُ در کِ راٌّوبیی اٍل پبیِ خغزافیب درس تذریس ٌّگبم سبل ّز

 داًص گیزی یبد هطکل هتَخِ.است کطَر ٍَّایی آة ًبحیِ سِ ثب ضذى آضٌب ٍ ایزاى ٍَّای آة ًَع  آى اصلی

 ثَد؟ ِگذضت سبلْبی اس ثذتز ٍضؼیت ٍاهسبل ثَدم پبیِ ایي در آهَساى

 خذاگبًِ خصَصیبت ثب ًبحیِ سِ ٍَّای آة تطخیص درس ایي آهَسش در هسئلِ تزیي هْن ایٌکِ ثِ تَخِ ثب

 دارد قزار کَّستبًی ٍَّای آة ًبحیِ در(لزستبى) هب استبى ایٌکِ ثِ تَخِ ٍثب اٍل فصل تذریس اس ثؼذ است

 ٍارحفظ عَعی  را ٍهغبلت گیزًذ ًوی بدی خَة را هغبلت آهَساًن داًص ضذم هتَخِ ًبحیِ ایي تذریس درضزٍع

 .دٌّذ هی اضتجبُ ٍیب ًبقص ّبی خَاة پزسص ٌٍّگبم کٌٌذ هی
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 اًتظبر هَرد آهَسضی سغح ثِ آهَساًن داًص کِ صَرتی ثِ کٌن حل را هطکل کِ گزفتن تصوین ػلظ ّویي ثِ

 .کٌٌذ کست گیزی یبد تَاًبیی ثب ّوزاُ را السم ٍهْبرت ثزسٌذ

 

 (1شواهد) بتاطالػ آوری گزد

 

 هطکل ایي حل پس اس ثتَاًن ثْتز تب ثپزداسم اعالػبت آٍری خوغ ثِ اثتذا کِ دیذم السم هطکل ایي حل ثزای

 ثزاین

 ًحَُ ثِ ّوچٌیي ٍ خیز یب هیکٌن ادا را  هغلت حق آیب کِ کزدم دقت ثیطتز خَد تذریس ضیَُ ثِ اثتذا در-1

 .درس ایي ٍارسضیبثی پزسص

 .ًوَدم آٍری خوغ را هغبلجی ٍ کزدم هغبلؼِ کبهال را درس ایي  ستذری راٌّوبی کتبة-2

 کبر داضت قزار هخبلف ضیفت در اثتذایی ایٌکِ ثِ تَخِ ٍثب کزدم گفتگَ( پٌدن پبیِ) ّب ثچِ قجل سبل دثیز ثب-3

 ثزدم ثْزُ ثسیبر اٍ تدزثیبت ٍاس ًوَدم صحجت ایطبى ثب هزتجِ چٌذ ٍ ًجَد هطکلی

 پیطٌْبد کِ درس ایي دادى درس ثْتز ثزای راُ ٍثْتزیي کبرگبّی خلسبت در( رضتِ ّن) ّوکبراًن ثب صحجت-4

 .ثَد گزٍّی کبرّبی اس استفبدُ اکثزیت

 ایي در تذریس هطغَل کِ ّوکبراًی سبیز ثب ٍّوفکزی هؼلوبى ضَرای خلسبت در هطکل ایي ثبرُ در صحجت -5

 .خیز یب دارتذ هطکل ّن آًْب آیب کِ ثَدًذ هذرسِ
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 فزم ٍدیذى دارد کالسی ثبسدیذ اس قجل ّبی سبل کِ ثبسدیذّبی ثِ تَخِ ثب هذرسِ هذیز تدزثیبت اس تفبدُاس-6

 .ثَد آهَسضی کوک ٍسبیل اس استفبدُ ایطبى تَصیِ کِ قجل سبل ضذُ تکویل ّبی

 

 آهَساى داًص ٍ آًبى ًظز اس آگبّی ٍ آهَساى داًص اس تي چٌذ اٍلیبی ثب صحجت-7

 1 وشواهد هب داده وتحلیل تجشیه

 گزٍّی صَرت ثِ آهَساى داًص اکثزیت کِ ضذ هؼلَم آًْب ٍتدشیِ اعالػبت آٍری خوغ اس پس

 ثگیزًذ یبد را هغبلت ػوال ًتَاًٌذ ضؼیف آهَساى داًص کِ ضذ هَخت ًقص ایي ثگیزًذٍ یبد را هغبلت تَاًٌذ ًوی

 ثزچست فقظ ضؼیف آهَساى داًص ٍ داضتِ فؼبلیت سرًگ آهَساى داًص ٍیب ّب گزٍُ سز اکثزا گزٍّی کبر در سیزا

 .ًذارًذ چٌذاًی ًقص گیزی یبد ٍدر دارًذ را گزٍُ در ّوکبری

 .ًجَد هَفق چٌذاى آهَسضی کوک ٍسبیل اس فقظ استفبدُ

 ثبضذ هی سیز ضزح ثِ آًْب تزیي هْن هي ًظز ثِ کِ داضت ٍخَد هطکالتی درس ایي گیزی یبد در

 اثتذایی ى دٍرا در حدن ایي ثب ٍاحذی کتبة ًجَد   -1

 است کتبة ایي در کِ سیبدی اسبهی حفظ   -2

 هذرسِ در هٌبست ّبی ًقطِ ًجَد  -3

 دقیقِ 45 سهبى کوجَد  -4

 آى ٍَّای آة ًَع ٍ استبى خغزافیبی ثب آضٌبیی ػذم   -5
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 آیذ هی ثز خَد کبرّبی پس اس آهَس داًص ایٌکِ صزف ثِ اٍلیب ّوکبری ػذم-6

 ٍقت تخصیص ثذٍى آهَسی داًص ّبی پژٍّص چَى تکویلی ّبی فؼبیت گذاری ٍا   -7

 

 

 

 (هَقت حل راُ)خذیذ حل راُ اًتخبة-5

 ثزدى ثیي ٍاس رفغ ثزای سبس ٍکبر هٌبست ّبی حل راُ یب حل راُ ارائِ هسبلِ تزیي هْن کبر اس هزحلِ ایي در

 .ثبضذ هی هَخَد هطکالت

 ػولی رٍش یک هقغغ ایي در آهَساى داًص گیزی یبد هطکالت سغح ٍثزرسی هَخَد ّبی کبر راُ ثزرسی اس ثؼذ

 .کزدم اًتخبة ًظز هَرد تؼقییز ثِ رسیذى ثزای ٍدرست صحیح حبل ػیي ٍدر

 ضذ استفبدُ سیز کبرّبی راُ اس رٍش ایي در

 ّب رٍش سبیز اس ثیطتز آى در تذریس راٌّوبی کتبة در کِ هغشی ثبرش رٍش اس استفبدُ تذریس رٍش تغییز-1

 است ضذُ فبدُاست

 فصل ّز پبیبى ٍدر درٍس اس ثؼضی در ًقص ٍایفبی گزٍُ در ّویبری رٍش اس تلفیقی-2

 کبرت فلص تْیِ-3

 استبًْب هزاکش گیزی یبد ثزای ضْزثبسی-4
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 ٍَّایی آة ًبحیِ ًَع سِ ثِ کالس ٍتقسین آهَساى داًص ثٌذی گزٍُ -5

 پبسل تْیِ-6

 اهتیبس کبرت تْیِ-7

 

 

 

 

 آن بز ونظبرت جدید هبی حل راه اجزای

 رًٍذ در اًذاسُ چِ تب ٍثجیٌن ثجٌذم کبر ثِ را خذیذ ّبی حل ٍراُ ّب دادُ کزدم سؼی کبر اس هزحلِ ایي در

 ٍ ثبضن داضتِ ًظبرت آى پیطزفت ثز کبر آغبس ّوبى اس کزدم ٍتالش است هَثز آهَساى داًص گیزی یبد پیطزفت

 .ضَد کست ًتیدِ ثْتزیي تب دّن اًدبم را آى ثَد تغییزی ثِ ًیبس اگز

 ٍّبیی آة ًبحیِ سِ ثِ آهَساى داًص ثٌذی گزٍُ

 کَّستبًی    -1

 خشری-2

 ثیبثبًی ًٍیوِ ثیبثبًی-3
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 سثبى اس را هغبلت کِ ضذ سؼی تذریس سهبى در ٍثؼذ کٌٌذ هزٍر را درس تذریس اس قجل خَاستن گزٍُ سِ ّز اس

 رٍش اس ثْتزی خیلی ًتیدِ کِ پزداختن آًْب ثٌذی غخو ثِ آخز ٍدر ًَضتن تبثلَ ٍرٍی ثگیزم آهَساى داًص

 .داضت است کبرُ ّوِ هؼلن کِ سخٌزاًی

 .آًْب ثِ اهتیبس کبر ٍدادى ثَدًذ گزفتِ یبد خَة را درس کِ کسبًی تَسظ درس کٌفزاًس

 ِک کزدین درست یی کبرتْب فلص آى ٍَّایی آة ًٍبحیِ استبًْب ٍهزکش آًْب ٍتؼزیف اصغالحبت گیزی یبد ثزای

 ثَد ضذُ ًَضتِ آى رٍی در --------ٍ هْن قلِ -ثَد آًدب در کِ هْوی کَُ ٍیب رٍد-هزکش-استبى اسن

 را کبرت آى کِ آهَسی داًص ضذ هی گفتِ کِ استبًی ّز ًبم سپس کزدم تقسین آهَساى داًص راثیي کبرتْب فلص

 .ًَضتن هی تبثلَ راٍی را ًْبآ ٍهي خَاًذ هی ّوِ ثزای ثلٌذ صذای ثب را آى ّبی ًَضتِ داضت اختیبر در

 

  ًبحیِ آى خصَصییبت گیزی یبد ثب ّوزاُ آى کزدى ٍکبهل اٍردُ در پبسل صَرت ثِ را ایزاى ٍّبیی آة ًقطِ

-------ٍ خزٍضبى کبرٍى-استَار دهبًٍذ هبًٌذ کزدًذ هی ثیبى درست را آًْب ًبم کِ اسبهی ثب آهَساى داًص تطَیق

- 

 کالس در آى ًٍصت ضذُ ذُکطی ًقطِ سیجبتزیي آٍری خوغ-

 کِ کسبًی ثِ خبیشُ ٍدادى اهتیبسّب آٍری خوغ ٍثؼذ ثبضذ پزسص داٍعلت کِ کسی ثِ اهتیبس کبرت دادى-

 .ثبضٌذ داضتِ را اهتیبس ثبالتزیي

 در ًوبیص اخزای ثب ّب ثچِ کِ کزدم استفبدُ ًقص ٍایفبی گزٍُ در ّویبری رٍش اس  ّب درس اس ثؼضی در

 .کزدًذ هی کوک هي ثِ درس آى تذریس
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 2 شواهد آوری گزد-7

  ضذُ ارائِ ّبی ضیَُ اخزای کِ ثَد هطخص خذیذکبهال ّبی ضیَُ اخزای اس ثؼذ هبّبی در درسی ًوزات رضذ اس

 داضت هَخَد ٍضغ ثْجَد اس حکبیت هلوَسی کبهال صَرت ٍثِ است ضذُ آهَساى داًص درسی ًوزات ثْجَد ثبػث

 .ثَدم راضی کبهال ثَد آهذُ ٍخَد ثِ آهَساى صداً در کِ تحَلی ٍاس

 اس کِ کِ سَاالتی ثِ ٍ کزدًذ ًوی قبعی ّن ثب را هغبلت دیگز ثَدًذ یبفتِ دست ّبیی هَفقیت ثِ آهَساًن داًص

 .ثَدًذ پبسخگَ راحتی ٍثِ داضتٌذ تسلظ کبهال ضذ هی آًْب
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 جدید اقدام تبثیز ارسشیببی

 ٍاخزای هستوز تالضْبی اس پس کٌذ حل هزا هطکالت اس ای ػوذُ قسوت تَاًست ٍپِژٍّص تحقیق عزح ایي

 دچبر ایزاى ٍَّایی آة ًَاحی گیزی یبد در تَاًستٌذ آهَساًن داًص گًَبگَى هزاحل اخزای ٍ هختلف فٌَى

 .ضذ هطخص آهذ ػول ثِ کِ آسهًَی اس ثؼذ ًتیدِ ایي کِ ًطًَذ هطکل

 قجالًحذٍد کِ حبلی در اًذ دادُ درست خَاة درس ایي سَاالت ثِ آهَساى داًص اس درصذ 95تب91 حذٍد در

 ثزگِ در درصذ ایي اٍل ًَثت اهتحبًبت اس ثؼذ ٍ ثذٌّذ درست پبسخ تَاًستٌذ هی آهَساى داًص صذاس در 48تب41

 . اًذ گزفتِ فزا ثْتز را هغبلت آهَساى ٍداًص ثَدُ هؤثز رٍش ایي ضذ هؼلَم پس ثَد ًوبیبى اهتحبًی ّبی

 ثبیذ هؤثز عَر ثِ تهطکال حل ثزای

 ثبضذ خبًجِ ٍّوِ گستزدُ ثبیذ درهبى

 ضَد پیگیزی ثبیذ درهبى

 ضَد دادُ رٍاج کٌٌذ هی سًذگی آى در کِ هحیغی ثب ٍآضٌبیی هغبلؼِ فزٌّگ

 تفزیحی -درسی اردٍّْبی ثِ آهَساى داًص ثزدى

 

 استفبدُ آًْب اس هَقغ ثِ تَاًٌذ هی کِ دّذ هی آًْب ثِ سیبدی هفیذ اعالػبت درس ایي کِ هغلت ایي اًذاختي خب

 آى ٍَّای آة قلِ،دریبچِ،ًَع ،رٍد، آى هزکش هَرد در تَاًٌذ هی کٌٌذ سفز استبى یک ثِ اگز هثبل عَر ثِ کٌٌذ

 . ضَد هی آًْب در ٍضبدی غزٍر احسبس آهذى ٍخَد ثِ ثبػث ایي کِ ثگَیٌذ ّوزاّبى ثزای-----ٍ



 

فایل ورد وقابل ویرایش ایه فایل فقط برای مشاهده است.برای خرید 

  ایه اقدام پژوهی باقیمت دوهزارتومان به سایت مراجعه کنید

 

 :آخز حزف

 ّستٌذ درگیز آى ثب اًسبًْب ّوِ کِ است اهزی(گزفتي ٍیبد دىدا یبد ثْتز)دادى درس یب آهَسش

 (ثدَی داًص گَر تب سگَْارُ)ٍخَاٌّذثَد
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 هب پیوست

 کزدین تْیِ کِ کبرتْبیی فلص ًوًَِ

 -استبى ًبم

 (ثبراى ضْز) رضت-هزکش   گیالى

 خشری- ٍَّایی آة ًبحیِ

 را گیالى ٍخلگِ ضَد هی خَاًذُ ًبم ایي ثِ اٍسى ٍقشل بّزٍدض رٍد دٍ پیَستي ثْن اس ثؼذ کِ رٍد سفیذ هْن رٍد

 آٍرد هی ٍخَد ثِ

 گیزد هی سزچطوِ الجزس ّبی کَُ رضتِ اس

 ریشد هی خشر دریبچِ ثِ

 رٍدثبر ضْز در سیتَى-    الّیدبى ضْز در چبی-  ثزًح-هْن هحصَالت

 لٌگزٍد-سز رٍد-الّیدبى-رٍدثبر– اًشلی ثٌذر-آستبرا-هْن ضْزّبی
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 الْی ًدف راحلِ تزخوِ-استزس-ریچبدرس،هزی-5

 

 

 

 


