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  به نام خدا            ماده درسی : مطالعات اجتماعی                 پایه : هفتم       

تهيه کننده :                                    (9)درس  موضوع :  محيط زندگی خود را بشناسيم    

س ملی دقيقه          طراحی آموزشی بر اساس برنامه در 30مدت :                دبيرستان  

فرهنگ و هویت  –نظام اجتماعی  –راهبرد موضوعی : مکان و فضا    

ت
اقداما

  
س

قبل از تدری
 

هدف کلی : دانش آموزان در پایان درس با ویژگی های یک مکان ، چگونگی طرح پرسش های جغرافيایی و 

 وسایل مطالعه در جغرافيا آشنایی پيدا کنند .  

 –عکس –وسایل مطالعه در جغرافيا ) نقشه  –پرسش های جغرافيایی  –نی اهداف آموزشی : ویژگی های انسا

رایانه و اینترنت (  –کتاب ها و فرهنگ نامه ها  –کره   

حيطه ها  انتظارات از دانش آموزان در این درس عرصه ها

 و اهداف 

 خدا  خود دیگران  طبيعت
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عی و انسانی شهر خود را بررسی کنند.ویژگی های طبي   

ویژگی های انسانی و طبيعی شهر خود را از هم تفکيک ، دسته 

 بندی و مقایسه کنند .

رابطه بين ویژگی های طبيعی و انسانی مکان های مختلف را 

 کشف کنند .

 در مورد طرح پرسش های جغرافيایی تفکر کنند .

ند و سواالت را برای شهر خود پرسش های جغرافيایی طرح کن

 در گروه تحليل کنند .

  

 تعقل 

*   

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

به نقش موثر وسایل مطالعه در جغرافيا در شناخت ویژگی های 

 طبيعی و انسانی باور داشته باشند .

در مورد نعمت هاو مواهب الهی موجود در طبيعت شکر گزار 

 باشند .

و عاقالنه تر  نسبت به رابطه شناخت محيط طبيعی و استفاده بهتر

 از طبيعت نگرش مثبت پيدا کنند.

 ایمان 
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 فواید دانش جغرافيا برای انسان را بيان کنند . 

 نقش رایانه و اینترنت در آموزش جغرافيا را توضيح دهند .

 ویژگی های یک مکان جغرافيایی را نام ببرند و برای هر یک

ا بيان کنند .مثال هایی ر   

نقش کتاب و فرهنگ نامه های جغرافيایی را در یادگيری 

 جغرافيا شرح دهند .

 وسایل مطالعه در جغرافيا را نام ببرند .

 انواع عکس در جغرافيا را بيان کنند .

 نقشه را تعریف و انواع آن را نام ببرند .

. کره جغرافيایی را تعریف و کاربرد آن در جغرافيا راشرح دهند   

  علم 
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به طور گروهی با مراجعه به منابع مختلف و ابزار های جغرافيایی  

 در باره محل زندگی خود تحقيق کنند.

با استفاده از مقياس خطی نقشه مسافت واقعی بين دو مکان را 

 روی زمين محاسبه کنند .

ود عکس هایی از ویژگی های طبيعی یا انسانی محيط زندگی خ

 گرفته و به کالس بياورند و روی تابلو نصب کنند .

در استفاده عملی از کره جغرافيایی یا نقشه خوانی و عکس خوانی 

 ومحاسبه مقياس مهارت پيدا کنند . 

 عمل 
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 برای شناخت ویژگی های جغرافيایی شهر خود تالش کنند .  

ط زندگی خودرا به شناخت محيط طبيعی و حفاظت و آبادانی محي

 دوستانش توصيه کند .  

به استفاده از کتاب ها و فرهنگ نامه ها در مطالعات جغرافيایی 

 عالقه نشان دهند . 

 در استفاده از وسایل کمک آموزشی احساس مسئوليت کند.

 اخالق 

اتتلفيقی از روش مکاشفه ای و الگوی  طرح شبکه ای با استفاده از فن آوری اطالع دریسروش ت   
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کنيمنفری سازمان دهی می  3گروه  6دانش آموزان را در  مدل و گروه بندی       

عکس از پدیده  –خط کش –لوح فشرده جغرافيایی  –نقشه   چند نمونه–کره  –اطلس 

فرهنگ اصطالحات  -نقشه گردشگری استان –های انسانی و طبيعی در یک مکان 

نات مربوط به تدریس هوشمندمحتوای الکترونيکی و امکا –جغرافيایی    

رسانه های کمک 

 آموزشی

مانز  توجه به وضع فيزیکی کالس ،دقت در وضع جسمی و روانی                         

دقيقه 3                       دانش آموزان و حضور غياب                                                  

 امور مقدماتی

2 

 
موزان می پرسيم در باره محل زندگی خود چه می دانند؟ یا اگر از دانش آ

کسی از شما بخواهد محيطی را که در آن زندگی می کنيد ، برایش توصيف 

کنيد ، چه می گویيد ؟ در حين بيان کردن اطالعات ، مرتبا ار آنها سواالت 

بيشتری در باره موضوع طرح می کنيم تا متوجه شوند که اطالعاتشان کافی 

نيست و می تواند بيشتر از این باشد .فضای طرح سوال را در کالس ایجادمی 

کنيم و از آنها می پرسيم در باره محل زندگی خود چه چيز هایی را می خواهند 

 بدانند .  

ایجاد ارتباط و 

 انگيزه سازی 

س
ن تدری

ت حي
 اقداما

 ارزشيابی تشخيصی  ابتدایی   پرسش از دانش آموزان در موردجهت یابی و مطالب جغرافيای دوره 3

   15 از دانش آموزان در گروه ها می خواهيم مطالب مربوط به شهر سمنان و  

روستای ونایی را که از زبان مهدیه و خداداد نقل شده ، به دقت بخوانند و 

 تفاوت ها و شباهت های این دو مکان را بيان کنند )مقایسه دو مکان(

وقتی دانش آموزان شهر سمنان و روستای ونایی را با هم مقایسه می کنند ، در 

بيان خود به ویژگی های طبيعی و انسانی اشاره می کنند .بر این ویژگی های 

طبيعی و انسانی تاکيد می کنيم . ویژگی های طبيعی و وویژگی های انسانی را 

موزان می خواهيم در باره روی تابلوی الکترونيکی نشان می دهيم و از دانش آ

هر یک از  ویژگی های این دو مکان توضيح دهند .مثال موقعيت جغرافيایی ، 

 آب و هوا ، جمعيت .

جدولی ترسيم می کنيم و این اطالعات را در جدول می گذاریم و به دانش 

آموزان می آموزیم که هر مکان دارای ویژگی های طبيعی و انسانی است و 

فعاليت های معلم و 

 دانش آموز 

 )ارزشيابی تکوینی (
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ما کمک می کند که این وبژگی ها و رابطه متقابل آنها را  دانش جغرافيا به

 بشناسيم . 
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در برای تعميق یادگيری این بخش از قبل یک صفحه مطلب در باره شهر تبریز

استان آذر بایجان شرقی تهيه می کنيم .)ویژگی های طبيعی و انسانی بدون  

ته بندی ( و از دانش آموزان می خواهيم جدولی ترسيم کنند و ویژگی های دس

  .طبيعی و انسانی را تشخيص و در جدول یاد داشت کنند

در ادامه توضيح می دهيم که جغرافيدانان برای مطالعه یک مکان ابتدا پرسش 

هایی را طرح می کنند .سپس از گروه ها می خواهيم در باره محل زندگی خود 

ش جغرافيایی طرح کنند .پرس  

با بردن انواع نقشه به کالس ، انواع نقشه را به دانش آموزان آموزش می دهيم 

نوع .اجازه می دهيم دانش آموزان خودشان دریابند که از هر نقشه چه 

را انجام می دهيم . 4و 3اطالعاتی می توان به دست آورد .و فعاليت   

 

به تعداد گروه ها کره جغرافيایی تهيه  برای آشنایی بيشتر با کره جغرافيایی

می کنيم ، آنها را بين گروه ها توزیع می کنيم و از آنها می خواهيم مکان هایی 

 را روی کره پيدا کنند .

 

در این مرحله آموزش مقياس را شروع می کنيم .از دانش آموزان می خواهيم 

ه بگيرند و همان با خط کش فاصله ميدان فلسطين تا چها راه وليعصر را انداز

مقدار را روی مقياس مدرج پایين نقشه بگذارند .برای تمرین بيشتر فعاليت 

را در کالس انجام می دهيم و اجازه می دهيم دانش آموزان خودشان  6و 5های 

 نتيجه را به دست بياورند . 

مرحله بعد آموزش عکس خوانی و انواع عکس در جغرافيا است .از قبل عکس 

ز پدیده های طبيعی و انسانی تهيه می کنيم و از گروه ها می های مختلف ا

را در کالس انجام می دهيم . 7خواهيم اجزای عکس را معين کنند .فعاليت   

 
 

در مرحله بعد کتاب های جغرافيایی ، لوح های فشرده و ...را به دانش آموزان 

ادامه ) فعاليت معلم 

و دانش آموز و 

 ارزشيابی تکوینی ( 
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وش گرد معرفی می کنيم .روش استفاده از اینترنت در مسائل جغرافيایی و ر

آوری اطالعات به دانش آموزان را آموزش می دهيم .کتاب در باره معرفی یک 

مکان را پيدا کرده به کالس مياوریم و با کمک دانش آموزان کتاب را در کالس 

 معرفی می کنيم .

ارزشيابی تکوینی شامل پرسش های حين تدریس وانجام  فعاليت های کتاب و 

ه متن در مورد تبریز برای بيان ویژگی های محتوای الکترونيک دبير ) ارائ

انسانی و طبيعی و طرح پرسش های جغرافيایی و تمرین گروهی برای محاسبه 

 مقياس ( 

     3 با جمع بندی و خالصه کردن درس ویژگی های طبيعی و انسانی یک محيط ،  

های جغرافيایی ، وسایل و ابزاز مطالعه در جغرافيا را  چگونگی طرح پرسش

 مرور می کنيم .

جمع بندی و نتيجه 

 گيری 

 

     3 توانایی دسته بندی ویژگی های طبيعی و انسانی -   

طرح پرسش های جغرافيایی   -  

عکس خوانی ، فرهنگ ها و  ،کره  ،توانایی بيان و کاربرد نقشه و مقياس   -

فزارها ی جغرافيایی و اینترنت کتاب های و نرم ا  

 ارزشيابی پایانی 
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     1 به طور گروهی در کتابخانه مدرسه یا سایر کتابخانه ها جست و جو کنيد و  - 

کتابی که در باره یک مکان یا مردم یک منطقه اطالعاتی به ما می دهد پيدا کنيد 

 و به کالس بياورید .

ان تحقيق کنيد و گزارشی در این به طور گروهی در باره محل زندگی خودت -

باره بنویسيد .در این گزارش مهم ترین ویژگی های طبيعی و انسانی را ذکر 

 کنيد .اگر توانستيد نقشه و چند عکس به گزارش خودتان ضميمه کنيد . 

مرور و تمرین درس برای جلسه آینده  -  

ه است را کتابی که در مورد ویژگی های انسانی و طبيعی تبریز نوشته شد -

 بخوانيد و خالصه آن را برای کالس ارائه کنيد .

اگر برای آموزش و یا کاربرد مقياس برای دوستانتان راه حل تازه ای دارید  -

 آن را برای دوستانتان بيان کرده و به صورت عملی آموزش دهيد. 
 

 تعيين تکليف 


