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 دانشگاه فرهنگیان

 پژوهی آموزشترویجی ـ  علمی نامه فصل

 8931 پاییس، نوزدهمشماره ، پنجمسال 

طراحی الگَی تدریس ضرب کصر در عدد )عهلگر( با تأکید بر تقَیت ٌَش 

 آنَزان پایً پيجم دبصتان طٍدای نظکان فضایی داىض
 

 3زَرا عببذی ،2آببدی ، مریم مکی1حجت افتخبری

 6/6/98پػیؼش:                                                                      2/4/98دریافث: 

 چکیذُ

ّش جنّیؼی فىایی پایَ -ُغؼ پؼكژُف صاوؼ، ًؼاصی انگّی جغریؾ وؼب کـؼ در ّغد ةا جأکیغ ةؼ جلّیثُ 

کٍغ جا ٍُگاـ کـب ف کيک ىیپٍسو زِث جغریؾ ادؼةعف ایً ىفِّـ )ّيهگؼ( ةّد. ایً پژكُف ةَ ىْهيا

یادگیؼی جّزَ زغی کٍٍغ. -آىّزاف در فؼایٍغ یاددُی ای ةَ ةازؿازی فکؼی ظّیف ك داٌفُای صؼفَمالصیث

پژكُی پؾ از ىكعل قغف ىّوّع ك ةؼگؽاری زهـاجی ةؼگؽار قغ ك صامم کار، ًؼح زِث اٌساـ پؼكژق درس

ةّد. پؾ از جغریؾ اكؿ در ىّرد « وؼب کـؼ در ّغد»ىّوّع درس جغریؾ اكؿ ك آگاُی جياـ اّىاء از زّاٌب 

ُا  ای ةؼگؽار ك جنينیو ةَ صفٍ ٌلاط كّت جغریؾ اكؿ ك رفِ چانفادؼةعكی ك ٌلاط كّت جغریؾ زهـَ ُا،چانف

ةا ركقی ٌّیً قغ. پؾ از جغكیً ًؼح درس دكـ، جغریؾ دكـ ةا ىّفلیث چكيگیؼی اٌساـ گؼفث. ؿپؾ در ىّرد 

آىّزاف از درس قغ: جؼس ةؼظی داٌفةٍغی ك ةَ ایً قؼح ظالمَ ای ةؼگؽار ك ٌحایر پؼكژق زيِزهـَ ٌحایر پؼكژق،

آىّزاف ك اؿحفادق از آرىیغگی ُكیار یادگیؼی ىغؽىضّر، کو کؼد جّاف ةا صىّر در کالس، كتم از داٌفریاوی را ىی

در صاؿ چؼظف، ىكاُغق ىکْب در ُای  یا از ةیً ةؼد. ُيچٍیً زِث جلّیث ُّش فىایی از جناكیؼ ىکْب

ّنث ُای گٌّاگّف، ؿاظث ىکْب ك ٌگاق از زاكیَ صانث ُای ىعحهف اؿحفادق قغ کَ ایً ركش در ٌِایث ىٍسؼ ةَ ؿِ

زَ ةَ ؿتکُا ىیاٌساـ وؼب کـؼ در ّغد ك ٌيایف آف ةؼ ىکْب ُای ىحفاكت یادگیؼی قّد. ُيچٍیً ّج

 کٍغ.ُای یادگیؼی ةَ ادؼةعكی جغریؾ کيک ىیآىّزاف ك ًؼاصی آىّزقی ىحٍاؿب ةا ؿتک داٌف

 پژكُی، ُّش فىایی، وؼب کـؼُا. درسّب:  کلیذ ٍاصُ

                                                             
یـٍغق ىـؤكؿ، ایؼاف،داٌكسّی دکحؼی ةؼٌاىَ درؿی، داٌكگاق ُؼىؽگاف. 1 ٌّ ، 

com.hojjat.eftekhari18@gmail 

كگاق آزاد ٌی. داٌكسّی کارقٍاؿی 2  ریؽ، ایؼاف. ارقغ، دٌا

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ، داٌكگاق آزاد فـا، ایؼاف..  3
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 همذهِ

آىّزاف در آىّزاف از ّغد اؿث. ىْيّالً داٌف یکی از اُغاؼ ىِو آىّزش کـؼ، جّؿَْ درؾ داٌف

ّغد، کيک  پػیؼٌغ. درؾ کـؼ ةَ ٍّّاف یک ُای اةحغایی ك ىحّؿٌَ کـؼ را َة ٍّّاف ّغد ٌيی ؿاؿ

ف ای ةؼای  آىّزاف در درؾ اّغاد گّیا ظّاُغ کؼد. درؾ ىفِّـ کـؼ ُيچٍیً ىلغىَ ىٍاؿتی ةَ دٌا

ف ُا ٌكاف ىی درؾ ىفاُیو دیگؼی ىاٌٍغ اصحياؿ اؿث. پژكُف آىّزاف  دٍُغ کَ ةـیاری از ىكکالت دٌا

ب از ىفِّـ کـؼ ةا گؼدد. درؾ  ىٍاؿُا از کـؼ ةازىی در درؾ ىفِّـ اصحياؿ، َة ّغـ درؾ درؿث آف

ؿازد.  گاٌَ کـؼ را ةیف از پیف ٌيایاف ىی جّزَ ةَ چٍغ الیَ ةّدف ایً ىفِّـ، اُيیث زیؼؿاظحارُای پٍر

ّازف ایً زیؼؿاظحارُا ىؼجتي اؿث کَ ّتارت اٌغ از:  جّؿَْ درؾ ىفِّـ کـؼ َة آىّزش ىٍاؿب ك ىح

 (.1393ٍُيای ىْهو، كـيث ك اٌغازق )را زیؼؿاظحار زؽء ةَ کم، ٌـتث، ّيهگؼ، ظارج

ىفِّـ ّيهگؼ کـؼی از دیغگاق الىّف جتغیهی اؿث کَ ًّنی را ةهٍغ یا کّجاق ٌيّدق، جْغادی را کو ك 

کٍغ. زیؼؿاظحار ّيهگؼ َة  جؼ ىی جؼ یا کّچک کٍغ ك قکم ىـٌش ٍُغؿی را چٍغ ةؼاةؼ ةؽرگ زیاد ىی

جّاٌغ در ةؼدارٌغة جفکؼ زتؼی قّد. ىفِّـ ّيهگؼ ىی ىٍسؼ ىی كاركفىفاُیو جٍاؿب، جؼکیب، ُياٌی ك 

  (.2005 ،1دُغ )اؿحّارت ای از اقیاء را جغییؼ ىی ُای ٍُغؿی یا ىسيَّّ ةاقغ؛ ُياٌٍغ جاةْی کَ قکم

ی ةؼ   پژكُكگؼاف زیادی در فؼایٍغ یاددُی ىفاُیو پیچیغق ریاوی، از كتیم کـؼُا، جأکیغ فؼاكٌا

ؼیَ ةازٌيایی چٍغگاٌَ در درؾ ىفاُیو ریاوی، ةا کارُای دیٍؾ کَ  داقحَ« ٌَُای چٍغگا ةازٌيایی» اٌغ. ٌُ

ؼیَ پیاژق ةّد، اُيیث پیغا کؼد. در کارُای دیٍؾ، ىفِّـ ةازٌيایی ّاف  ىحأدؼ از ٌُ امم »ُای چٍغگاٌَ ةا ٍّ

ٍّّی از ٌاـ ةؼدق قغق اؿث کَ َة ىٍْای ارائَ یک ؿاظحار ىفِّىی در كانب ج« جغییؼپػیؼی جنّرات

ُا َة زُّؼق  یک ىفِّـ اٌحؽاّی دؿث  کَ کّدکاف ةحّاٌٍغ جّؿي آف  ًّری ُای ىْادؿ اؿث؛ َة ةازٌيایی

ؼیَ ُا کَ در یادگیؼی ك صم ىـأَن  ُای پیاژق، ةؼكٌؼ ك دیٍؾ، پٍر قیّق ىحيایؽ از ةازٌيایی یاةٍغ. ةؼ اؿاس ٌُ

 اٌغ از: دٍُغ، ّتارت ریاوی رخ ىی

: کَ در آف داٌف در اًؼاؼ ركیغادُای دٌیای كاكْی ؿازىاٌغُی ُای دٌیای كاكْی كوْیث -1

 قّد.  ىی

كرزی: ٍّامؼی ُـحٍغ کَ َة جٍِایی ىٍْای ظامی ٌغارٌغ، اىا ةؼ اؿاس اّيانی کَ اٌساـ  اةؽار دؿث -2

 قّد. ُای زٌغگی كاكْی دیغق ىی کٍٍغ ك ّیٍیحكاف در كوْیث دٍُغ، ىٍْا پیغا ىی ىی

 ُای قکهی ؿاکً. اٌغ از ىغؿ جناكیؼ یا ٌيّدارُا: ّتارت -3

                                                             
1. Stewart 
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 جّاٌغ زةاف ركزىؼق ةاقغ. ٌيادُای گفحاری: ةؼای ىذاؿ ىی -4

قحاری: کَ از ًؼیق آف -5 گیؼٌغ )كیؽر ك  ُا زيالت ك ّتارات ىٍْای ظامی ىی ٌيادُای ٌّ

 (.2009، 1ُيکاراف

 

 تؼزیف ٍ تجییي هغألِ

پیف ٌیاز ىْؼفی کـؼ از پایَ ؿّـ ك قّد؛ ةا  ةضخ کـؼُا، در کحاب ریاوی  پایۀ پٍسو اةحغایی ىٌؼح ىی

ُا در پایۀ چِارـ. اىا وؼب کـؼُا در پایَ پٍسو ةا ىٌؼح کؼدف ىتاصخ وؼب  صم زيِ ك جفؼیق ؿادة آف

کـؼ در ّغد ك کـؼ در کـؼ آكردق قغق اؿث. انگّریحو وؼب کـؼُا ةـیار ؿادق اؿث؛ َة ایً جؼجیب کَ 

جّاف َة راصحی از  . در صم وؼب کـؼ در ّغد، ىیُا ٌیؽ در ُو وؼب قٌّغ ُا در ُو ك ىعؼج مّرت

ركزیاف،  كاٌّف جّْیه  (.1394پػیؼی اؿحفادق کؼد )ریؾ ك ُيکاراف؛ جؼزيَ ٌّ

ُای ىحفاكت ارائَ  در کحاب ریاوی پٍسو اةحغایی ىفاُیو ك كاصغُای یادگیؼی ةا جّزَ ةَ ةازٌيایی

فقغق اؿث. در ىتضخ وؼب کـؼُا ك ةَ كیژق ىفِّـ ّيهگؼ، ىکْت آىّزاف  ی كزّد دارد کَ دٌا

ّاب وؼب ىّرد ٌُؼ را َة دؿث آكرٌغ ك َة جْغاد َة دؿث آىغق، كزَ ىی ُای ىکْب را ًّری  ةایـث ز

ّاب اؿث. ؿعحی ىفِّـ ّيهگؼ یک ًؼؼ ك وْف در ُّش فىایی  ّاق جْغاد ز غ کَ گ رٌگ ةؽٌٍ

 .کٍغ آىّزاف در ًؼؼ دیگؼ ارائَ ك یاددُی ایً ىّوّع را چانكی ىی داٌف

ّارت، ُیّؿ  ك ُؽیياف(، ركی ایً ادّا  ری، اؿحی ةـیاری از آىّزقگؼاف ریاوی )ةؼای ىذاؿ: کاٌحؼّة

ّارجؼیً ىفاُیو ریاویات ىغرؿَ ّافق  کَ یکی از دق ای در ُيَ ؿٌّح جضنیهی ىفِّـ کـؼ اؿث، ج

ا ةافحی کَ در جّاف ىحٍاؿب ة(. کـؼُا را ىی2000ك قّرای ىهی ىْهياف ریاوی،  2007، 2دارٌغ )کاٌحتّری

قٌّغ، َة ىْاٌی ىعحهفی جْتیؼ کؼد. کؼف، ىفِّـ کـؼ را دركف پٍر زیؼؿاظحار امهی ارائَ آف اؿحفادق ىی

کم، اٌغازق، ّيهگؼ، ظارج كـيث ك ٌـتث. ىفِّـ ّيهگؼ در ایً  -اٌغ از: راةٌَ زؽء کؼد کَ ّتارت

( ٌیؽ، جأکیغ کؼدق اؿث NCTM) گٌَّ کَ قّرای ىْهياف ریاوی آىؼیکا قّد. ُياف پژكُف، ةؼرؿی ىی

آىّزاف  ُای ؿّـ جا پٍسو ةایغ جيؼکؽ ركی ؿاظحً درؾ ىفِّىی داٌف ُغؼ آىّزش ریاویات در پایَ

(. اکـا َة ٌلم از 2000از ىفاُیو دقّار ریاوی، ىاٌٍغ کـؼُا ةاقغ )قّرای ىهی ىْهياف ریاوی، 

ك ركیکؼدُای آىّزقی غیؼؿٍحی، در یاددُی  ُا کٍغ کَ اؿحفادق از جٍّّی از فْانیثکاٌحؼةّری، ةیاف ىی

                                                             
1. Visser and  others 

2. Canterbury  
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(. ةؼای 2007کاٌحتّری، ) آىّزاف از کـؼُا کيک ظّاُغ کؼد کـؼ، َة یادگیؼی ك درؾ ىفِّىی داٌف

ُای ىهيّس،  ُا )ٌُیؼ ىغؿجّاف ةا َة کارگیؼی جٍّّی از ىغؿ ىذاؿ ُؼ یک از ىفاُیو ىؼجتي ةا کـؼ را ىی

قحاری آىّزاف ىْؼفی کؼد. در کحب ریاوی  ك زةاف قفاُی( َة داٌف ٌيّدارُا ك جناكیؼ، ٌيادُای ٌّ

 ُای ىعحهف جأکیغ قغق اؿث. زغیغ دكرق اةحغایی ةؼ ارائَ ىفاُیو از ىٍُؼُا ك ةازٌيایی

ّارق َة دٌتاؿ پاؿع پژكُكگؼاف  یرفِ ىكکالت ك کيتّدُا ،یؼیادگی یُاألپؼ کؼدف ظ یةؼا یُي

ا َة دٌتاؿ راقاٌغ.  ةّدق ؾیك جغر یؼیادگیاز ٌلل در فؼایٍغ  یٌاق ركزىؼق،  ٍاتیاٌغ کَ جيؼةّدق ییُا آٌِ

ؼ دٍُغ. ییآىّزاف جغداٌف یةعف ةؼانػت ك یجْاىه یؼیادگی اتیآكر را َة جسؼة کٍٍغق ك کـانث ظـحَ

 ٍَیزى ًیجّاٌغ در ایدارد ى یؼیادگی-یاددُیفؼایٍغ  یکَ ةؼ رك یىذتح ُایؼیدأةا جّزَ َة ج یپژكُ درس

 .   (1398آةادی،  )افحعاری ك ىکی ك ادؼةعف ةاقغ غیىف اریةـ

 

 اّویت ٍ ضزٍرت تحمیك

یافحگی  ؿٍسف جّؿَُْای  ُؼ کكّر از زيهَ قاظلُای  ادؼةعكی ٌُاـ آىّزقی ُيؼاق ةا رقغ پژكُف

ّازَ  قّد. از آٌسا کَ كؼف زغیغ ةا جغییؼ ك جضّالت ؿؼیِ ك ُّیو در ّؼمَ ىضـّب ىی ُای ىعحهف ى

آىّزقی ُؼ کكّری اززيهَ ٌُاـ آىّزش ّانی، ةؼای جضلق قایـحَ اُغاؼ ظّد ةایغ ُای  اؿث، ٌُاـ

 (.2010، 1را قٍاؿایی کٍغ )ؿؼدار تةحّاٌغ ایً جضّال

ٍّػػّاف اؿػػحْغاد کهػػی قػػعل ةػػؼای درؾ زِػػاف ظػػّد ك ةػػؼآكردق ؿػػاظحً  ُػػّش ةَ

فػػؼد ةػػؼای جفکػػؼ ُای  ُػػّش قػػاىم جّاٌائی(. 2007، 2قّد )چیی ك نیـا ىی اٌحُػػارات آف جْؼیػػف

ىٌٍلػػی اكػػغاـ ُغفيٍغاٌػػَ ك ةؼظػػّرد ىؤدػػؼ ةػػا ىضیػػي اؿػػث. در ٌُؼیػػۀ ُػػّش چٍغگاٌػػَ، افػػؼاد 

 ك از ُفػػث جّاٌایػػی درؾ کالىػی، ؿػیانی كاژق، ؿػِّنث ّػغدی، جسـػو فىایػی، صافُػػۀ جغاّػػی

ُای چٍغگاٌَ  ٌُؼیَ ُّش (.2013، 3)کیو، ةیی، نیی ك کیو ؿػػحغالؿ ةؼظّردارٌػػغؿػػؼّث ادراکػػی ا

ی ةؼای ىؼةیاف ك فؼاگیؼاف در زىیٍَ جغریؾ ك  گاردٌؼ در كانتی غٍی ك اٌٌْاؼ پػیؼ، کارةؼدُای فؼاكٌا

ٍغ ك از پػیؼ  ك كاةم ٌيّ ُـح قّد. جياىی اٌّاع ُّش امالحیادگیؼی دارد. ُؼ فؼدی ةا ٌَُ ُّش ىحّنغ ىی

دٍُغ کَ آگاُاٌَ در پی درگیؼ آٌسایی کَ ىؼةیاف، فٍّف آىّزقی ك پؼكرقی را ةَ کار گؼفحَ ك جّؿَْ ىی

                                                             
1. Sardar 

2. Chee and Lisa 

3. Kim, Bae, Lee, Kim 
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ف آىّزاف از کغـا  ُای ىعحهف اؿث، ایً کَ ةغاٌٍغ داٌف آىّزاف در فؼایٍغ یادگیؼی َة ركش ؿاظحً دٌا

ؼق ای چٍیً آگاُی ك ةؼآكردی ىٍغٌغ، در آىّزش ىّدؼ ٌلف صیاجی دارد. ىؽاییک از اٌّاع ُّش ِة

جّاٌٍغ ةؼای کار  دٍُغگاف ٌلاط كّت فؼاگیؼاف را ةغاٌٍغ، ةِحؼ ىی دكگاٌَ اؿث. اكؿ آف کَ اگؼ آىّزش

جغریؾ آىادق قغق ك ىٌانب آىّزقی ىحٍاؿب ةا ٌلاط كّت را ةیاةٍغ ك َة کارگیؼٌغ؛ ك دكـ آف کَ 

ا ىیآىّزاف ةَ ٌلاط كّت ظّد آگاق قغق، ةؼای جلّیث یاد داٌف قٌّغ )زیؼیؾ ك گیؼی ظّد، جٌّا

ؼیۀ ُّش2009، 1ُيکاراف ، یادگیؼی افؼاد از ًؼیق جؼکیب اٌّاع ُّش (. در ٌُ ُا اّو از  ُای چٍغگاٌَ

زةاٌی کالىی، ىٌٍلی ریاوی، جنّیؼی، ةغٌی زٍتكی، ىّؿیلیایی، ًتیْحگؼایی، دیغاری فىایی، 

ؼیَ،  فؼدی مّرت ىی فؼدی ك دركف ىیاف ؿ ةؼپایَ اؿحفادق از الش فىایی را ٌّّی اؿحغُّگیؼد. ایً ٌُ

جناكیؼ فىایی ك دؿحکاری  ىایی، فْانیحی ذٍُی اؿث کَ اىکاف ایسادفُّش ك داٌغ  جناكیؼ ذٍُی ىی

ؼی  (.2012، 2کٍغ )دىیؼؿ ك انياز فؼاُو ىی ،آٌِا را در زؼیاف صم ىـائم ىعحهف ّهيی ك ٌُ

، ُّش  ُای ٌَُ از ىیاف ُّش ایی درؾ اىّر دیغاری ك كاةهیث قٍاظث ك  «فىایی-دیغاری»گاٌَ ةَ جٌّا

یاةی، درؾ ك جسـو درؾ انگُّای جسـيی ك اؿحفادق ىٍاؿب از انگُّای فىایی ك كاةهیث زِث

قّد. ایً ىؤنفۀ ُّقی، فؼد را در جكعیل زؽئیات اىّر، جسـو ك ُا، از زكایای ىعحهف اًالؽ ىی ؿازق

يٍغ ُایی ُيچّف جکيیم پازؿ،  ؿازد. ایً صّزق، ىِارتىی جغییؼ اقیاء دیغاری َة ًّر ذٍُی، جٌّا

ظّاٌغف، ٌّقحً، فِيیغف زغاكؿ ك ٌيّدارُا، ًؼاصی، ٌلاقی، دؿحکاری جناكیؼ، جسـو اىّر ىعحهف در 

، جفـیؼ جناكیؼ دیغاری ك صؾ زِث ذًُ، جكعیل جفاكت یاةی ظّب ك ّانی را ُای اقیاء ةـیار ىكاَة

(. گاردٌؼ، ُّش فىایی را ةا ٍّّاف جّاٌایی ةازقٍاؿی 2008 3کاراف،دُغ )ُاركی، ؿیهّر ك ُيپّقف ىی

انگُّای دیغاری کّچک ك ةؽرگ جْؼیف کؼدق اؿث. اك دارا ةّدف ؿٌش ةاالیی از ُّش فىایی را 

ةازاف ك ىْياراف وؼكری  پؽقکاف، قٌؼٌر ؿازاف، دٌغاف راٌاف، ظهتاٌاف ك ُيچٍیً ةؼای ىسـيَ ةؼای کكحی

 (.2009ك ُيکاراف، داٌـحَ اؿث )كیؽر 

دقّاری ىفاُیو ىؼجتي ةا کـؼ ك ُيچٍیً ارائَ ایً ىٌهب ةا ةازٌيایی از ًؼیق اقکاؿ ك َة كیژق اقکاؿ 

ف ؿَ ُا ك ُّش آىّزاف دكرق اةحغایی، ةا جّزَ َة اىکاٌات ك ٌضّق آىّزش ك ىیؽاف داٌـحَ ةْغی ةؼای دٌا

ففىایی ىْهياف، ُيچٍیً آىّزش ىفِّـ ّيهگؼ کـؼ ةا ةازٌ آىّزاف کَ  يایی ىکْب ك در ظّاؿث از دٌا

ّاب را ركی قکم پیادق کٍٍغ، یادگیؼی ایً كـيث ك ىفِّـ را دقّار کؼدق اؿث. ركةؼك قغف ىْهو  ز
                                                             

1. Griggs and  others 

2. Demirel  and Olmez 

3. Harvey, Silver  and  others 
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ّاری در كـيث ّيهگؼ، آىّزگاراف ؿّـ ك چِارـ در  پایَ پٍسو در ؿاؿ ُای گػقحَ ةا ایً دق

ىّزگار پایَ قكو کَ پیادق کؼدف درمغ ةؼ ركی ُایی کَ ٌیاز َة ُّش فىایی دارد ك اذّاف آ انگّیاةی

گیؽ اؿث، گؼكق درس ُا ىٌهتی ةضخ ىکْب پژكُی را ةؼ آف داقث جا ةَ ًؼاصی یک انگّی جغریؾ  ةؼٌا

 زِث ةِتّد آىّزش ایً ىٌهب اكغـا کٍٍغ.

 

 پضٍّی حبضز اّذاف درط

  ىكارکث ىْهياف، پؼ ةار کؼدف فؼایٍغ آىّزش ك یادگیؼی وؼب کـؼُا ك جلّیث ُّش فىایی ةا

 آىّزاف پایَ پٍسو ىغیؼ، راٍُيای آىّزقی ك داٌف

 ف یافحً ركقی ةؼای جلّیث ك َة  آىّزاف کارگیؼی ُّش دیغاری فىایی دٌا

 آىّزاف  جلّیث نػت یادگیؼی ك کكف پاؿط در داٌف 

 ؼق ؼیَ گیؼی از ركش ُيغنی، ُيفکؼی ك ُيکاری ىْهياف ك ىغیؼ ك راٍُيا در ِة ُای  ُای ّهيی ك ٌُ

 یادگیؼی 

  ایی آىّزاف در وؼب  كرزی داٌف ُای آىّزقی ك یادگیؼی ىْهياف ك پؼكرش اٌغیكَ افؽایف جٌّا

 ُا ك ُّش فىایی کـؼ

 جضّؿ ٌلف ىْهياف ةا گػر از ٌلف آىّزقگؼ ةَ یادگیؼٌغگاف پّیا 

 

 عؤاالت پضٍّؼ

ف چگٌَّ ةیً داٌـحَ -1  آىّزاف پیٌّغ ةؼكؼار قّد؟  ُای كتم ةا ىٌانب زغیغ دٌا

ف چگٌَّ ىی -2  آىّزاف، ّیٍی ك ىهيّس کؼد؟ جّاف ىفِّـ جغریؾ را ةؼای فِو ةیكحؼ دٌا

 آىّزاف قغ؟  جّاف ؿتب ىكارکث ةیكحؼ داٌف چگٌَّ ىی -3

ف چگٌَّ ىی  -4  ىٍغ کؼد؟  آىّزاف را ةَ درس ریاوی ّالكَ جّاف دٌا

ٌحایر  ریؽی ةؼای جغریؾ دركس ك َة دؿث آكردف جّاف از جسؼةیات ىْهياف در ًؼح چگٌَّ ىی -5

 ىٌهّب اؿحفادق کؼد؟ 

پژكُی َة ًؼاصی زِث  ُا ك جلـیو كَایف، جیو درس پؾ ازاٌحعاب ىّوّع، جْییً ىـؤكنیث

 جغریؾ اكؿ اكغـا کؼد.
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 ّبی عزح درط ٍیضگی

 آىّزاف ُای فؼدی در ةیً داٌف ُای یادگیؼی ك جفاكت جّزَ كیژق َة ؿتک 

 آىّزاف اُيیث ٌضّق رفحار ىْهو ةا داٌف 

  ّّف ایساد ز  آىّزاف دكؿحاٌَ زِث زهّگیؼی از ظـحگی دٌا

 اؿحفادق ةِیٍَ از صغاكم اىکاٌات 

 آىّزاف زِث جغریؾ ركز ك در دؿحؼس داٌف اؿحفادق از جسؼةیات ٌّ ك َة 

 آىّزاف در فؼایٍغ جغریؾ  ىكارکث کهیَ داٌف 

 ف ّایی،گّیایی ك ُّش فىایی در دٌا  اگّفُای گٌّ آىّزاف ةا ًؼح پؼؿف جلّیث ُّش ةیٍایی، قٍ

 

 کبرّبی گزٍُ ثزای همبثلِ ثب آًْب ّبی فزا رٍی گزٍُ ٍ راُ چبلؼ

 کٍٍغق ةّدف جغریؾ ریاوی ظكک ك کـم 

 ف  ُای فؼدی آٌاف آىّزاف ةا جّزَ َة جفاكت جأکیغ ةؼ جلّیث ُّش فىایی در ُيَ دٌا

 کيتّد كؿایم آىّزقی 

 آىّزاف از درس ریاوی جؼس داٌف 

  ؼ           آىّزاف در ىلاةم دكرةیً فیهيتؼداری داٌفظسانث کكیغف ك جؼس از اَِار ٌُ

 
 راّکبرّب

 آىّزاف  ارجتاط ٌؽدیک ك ميیيی ةا داٌف 

 آىّزاف در فِو ك ؿاظث ىٍْا ىكارکث دادف داٌف 

 كرز، جنّیؼی، کالىی( ُای ىعحهف یادگیؼی )دؿث جّزَ َة ؿتک 

 ژی ىّزّد  اؿحفادق صغاکذؼی از اةؽارُا ك جکٍّّن

 ریؾ زػاب کؼدف فؼایٍغ جغ 

 یادگیؼی-آىّزاف در فؼایٍغ یاددُی فْاؿ کؼدف داٌف 

 
 آهَسؽی هَرد ًیبس  الالم

زيهَ چیٍَ،  از قّد اؿحفادق آٌِا از جغریؾ زؼیاف در ةایـثىی کَ آىّز داٌف ٌیاز ىّرد كؿایم

قحً ركی جاةهّ، آىادق قغٌغ. كًّی  ُایی زِث كؼار دادف چیٍَ ك كؿایم ىّرد ٌیاز زِث ٌّ



 پژوُی  آىّزشجرویجی  -عهيی ٌاىَ فصم     18

 1398 پاییز /ٌّزدُو طياره / پٍجو شال

 

ف گؼكققیّة  ای از  ُایی را َة ُيؼاق دارد؛ گاق ّغق آىّزاف ةؼای ىْهياف، ُيیكَ چانف ةٍغی دٌا

ةٍغی  گؼكق قغف ةا دكؿحاف ميیيی ظّد، ىْحؼض ُـحٍغ. ةِحؼیً قیّق ةؼای گؼكق آىّزاف، ةؼای ُو داٌف

ف ةٍغی ةایغ جنادفی  ك دكر قغف از ایً ىكکم، گؼكق قیّق ةاقٍغ. آىّزاف ٌیؽ قاُغ ایً  ةاقغ ك ظّد دٌا

گؼكق قغف افؼاد  ُای رٌگی ك ؿپؾ ُو ةٍغی، پعف کؼدف کارت ُای ایً قیّة گؼكق یکی از ركش

 رٌگ اؿث. ایً قیّق، در ایً جغریؾ َة کار گؼفحَ ك َة ظّةی ازؼا قغ. ُای ُو دارای کارت

اؿث. ٌیازُا، اىؼ ةـیار ىِيی  ةؼای یک جغریؾ ةاکیفیث، كتم از كركد َة درس زغیغ، ىؼكر پیف

ف ُا پاؿط ةغٍُغ. ًتیْحاً ؿؤاالت ةایغ صانث  آىّزاف پعف قغ جا َة آف ةؼای ایً کار، ؿؤاالجی ةیً دٌا

قحَ ك َة  ركی کارت 12یادآكری ىفِّـ وؼب کـؼ در ّغد ةاقغ؛ ةٍاةؼایً وؼب دكؿّـ در  ُا ٌّ

 ُای ىعحهف اٌساـ قغ. قیّق

غ زـيی را در صانث ؿَةضخ اؿاؿی در ایً جغریؾ، ُّش فىایی ةّد؛ یْ         ّاٌٍ ةْغی  ٍی افؼاد ةح

ّاؿحَ قغ کَ ىکْب ىـحٌیم ةـازٌغ. ؿاظث  12جنّر کٍٍغ. جْغاد  چیٍَ ةَ ُؼ گؼكق دادق قغ ك از آف ظ

ف ُا ةـیار ىؤدؼ اؿث ك َة ایً جؼجیب ٌكاف دادف  آىّزاف در جلّیث ُّش فىایی آف ىکْب جّؿي دٌا

ا راصث 12وؼب دكؿّـ در  فقجؼ ىیةؼای آٌِ ُا  وؼب را ةؼ ركی چیٍَ آىّزاف صامم ّد. كؼار ةّد دٌا

 رٌگ کٍٍغ کَ زیاد کار زانتی ٌتّد ك ٌحیسۀ کار َة مّرت كاوش درٌیاىغ. 

 
 گشارػ تذریظ اٍل

 سهبى آهَساى ّبی داًؼ فؼبلیت ّبی هؼلن فؼبلیت

كركد ىْهو ةَ کالس ك در دؿث داقحً چِار كًّی  -

 چیٍَ

؟ُا ةفؼىاییغ،  ؿالـ ةچَ -  صاؿ ك اصّاالت؟ صانحّف ظَّة

ـحیو ةؼای  -  ُ و  ُ ظغاركقکؼ یک ركز دیگؼ پیف

 یادگیؼی ىٌانب درؿی.

 ُا؟ ظّب ایً زٌگ چی داریو ةچَ -

و ةغیغ، ةچَ ةچَ - ـحٍغ؟ ُا دؿث دكؿحی ةَُ   ُا ُيَُ 

 ٌيایٍغق دفحؼُای ىكق را زيِ کؼدی؟ -

دٌغ؟ -  ُيَ ىكق داقحٍغ؟ ُيَ دفحؼُا را آكردق ّة

ك اصّاؿ پؼؿی، ظّاٌغف ذکؼ ركز )یا ؿالـ  -

 كاوی انضازات(

 

 

 

 ریاوی -

 ةهَ -

 ٌيایٍغق کالس: ةهَ -

 ةهَ -

 

پؼؿی،  اصّاؿ

صىّر ك غیاب ك 

 ةؼرؿی جکانیف

 دكیلَ 3

اـ ظغاكٌغ ةعكٍغق ىِؼةاف -  ةٌَ 

ُای رٌگی دارـ کَ  ُا ىً یَ ؿؼی کارت ظّب ةچَ -

 ظّـا ةیً قيا پعف کٍو. رك ىی ُا ایً کارت

 ىِؼةاف -

 

 

گیؽق:   3ایساد ٌا

 دكیلَ
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ُا  ُا ةیً فؼاگیؼاف ك درظّاؿث از آف پعف کارت -

 ُا ةؼای دیغف پكث کارت

؟ -  ةتیٍیغ چیؽ زانتی ٌٍّقَح

 ُا ٌگاق کؼدیغ؟ ظّب ةچَ -

؟ پكث کارت کی ىً چیؽی ٌّقَح -  ـا

 ةِارق، ىؼادی، انَِ -

ُای ظّد ٌگاق  ُا ةَ پكث کارت ةچَ -

 کٍٍغ. ىی

 ُا  ُا در صاؿ دكث ةَ پكث کارت ةچَ -

 ةهَ -

 ةِارق، ىؼادی، انَِ: ظاٌو ىا -

؟ زُؼا ىً پكث کارت قيا چی ٌّقَح -  ـا

ٌّی ةیای ك ٌكاف ةغُیغ؟ ظّب ىی -  ج

 یادجٌَّ درس كتهی کَ -

 

 

 

 

 

 ُا زُؼا درؿث صم کؼد؟ ةچَ-

 ظّب ةؼاش دؿث ةؽٌیغ. -

 زُؼادادف زایؽق َة  -

 ظّب دیگَ کی ؿؤاؿ داقث؟  -

؟ -  ةِارق ؿؤانث چَی

 

 ظّب ةهغی؟ -

 ةیا پای جاةهّ -

 

 

 ُا درؿث صم کؼد؟ ةچَ -

 ظّب ةؼاش دؿث ةؽٌیً -

ارق -  دادف زایؽق َة ِة

 دیگَ کی ؿؤاؿ داقث؟ -

 

 

 

 

را ةا قکم  12زُؼا: ٌّقحیغ وؼب دك ؿّـ در 

 ٌكاف دُیغ.

 زُؼا:  ةهَ -

ؼ  - ةهَ زُؼا قؼكع ةَ صم وؼب ىّرد ٌُ

 کٍغ. ركی جاةهّ ىی

کكیو  قکم ةایغ داقحَ ةاقیو، کَ ىی 12زُؼا: 

دؿحۀ  3یٍْی  4قّد ىی 3جلـیو َة  12صاال 

 جایی.4

 ةهَ -

 زٌٍغ. ُا دؿث ىی ةچَ -

 

ارق -  انَِ ك ِة

را ةَ مّرت  12ةِارق: وؼب  دكؿّـ در  -

 کٍیغ.ٌيادیً صم 

 ةِارق: ةهَ-

 کٍغ. ةِارق قؼكع َة صم ؿؤاؿ ىی-

کٍیو  کَ  وؼب ىی 12را  2ةِارق: اكؿ

 .8قّد  ىی 3ك جلـیو ةؼ 24قّد ىی

 ةهَ -

 زٌٍغ. ُا دؿث ىی ةچَ -

 

َ دؿحف را ةاال ىی- ةؼد ك ؿؤانف را  اِن

را ركی  12ظّاٌغ: وؼب دكؿّـ در ىی

 ىضّر ٌكاف دُیغ.

َ قؼكع ةَ صم ؿؤاؿ ىی-  .کٍغ اِن

 3جلـیو ةؼ 12کكیو کَ  انَِ: ىضّر ىی -

ارزقیاةی كركدی: 

 دكیلَ 6
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د ةچَ -  ُا؟درؿث ّة

 دادف زایؽق َة انَِ -

دؿحۀ چِارجایی. کَ دك   3یٍْی  4قّد  ىی

 کكغ. ظي ىی 8دؿَح زّاب ىا اؿث ك دكر 

 ةهَ -

 ُا جكّیق ةچَ-

 ُا كؼار ةگیؼیغ. ُا ةؼ اؿاس رٌگ کارت در گؼكق ةچَ -

 ُا ای چیٍَ در گؼكق جّزیِ ةـَح -

ای کَ داریغ، قؼكع کٍیغ ىکْب  چیٍَ 12ُا، ةا  ةچَ -

 ىـحٌیم ةـازیغ.

ٍيایی  زٌغ ك آف ُا ؿؼ ىی ىْهو ةَ گؼكق - ُا را رُا

 کٍغ. ىی

 ُا ُا در گؼكق كؼار گؼفحً ةچَ -

 

َ ؿاظث ىکْب ىی ةچَ -  کٍٍغ. ُا قؼكع ة

 

 3درگیؼ کؼدف: 

 دكیلَ

ُا  را ركی چیٍَ 12ُا صاال وؼب دكؿّـ در ظّب ةچَ -

 ىاژیک رٌگ کٍیغ. پیغا کٍیغ ك ةا
ٌّغ. ُا ىی ُا ىكغّؿ رٌگ کؼدف چیٍَ ةچَ -  دكیلَ 5کاكش:  ق

ؼ گؼكق یک ٌفؼ ةیایغ ك فْانیث گؼكق ظّد  ةچَ - ُا، ازُ 

 را جّویش دُغ.

اٌیَ ةیا نٌفاً ك ىکْتحاف را ُو ةیاكر.  از گؼكق اكؿُ 

؟ ةچَ -  ُا ىکْب ُاٌَی درؿَح

 ظّب جّویش ةغق چی کار کؼدیً؟  -

 
 ُا ةایغ چلغرش رٌگ ةكَ؟ ةچَ -

 

ٌّی ةیای؟ ٌـحؼف ةیا. ىی 2از گؼكق  -  ج

،   ةچَ - ُا ىکْتی کَ گؼكق ٌـحؼف ؿاظحً ایً قکهَی

 جّویش ةغق کَ چیکار کؼدی؟

 قَ؟ چٍغ ىی 12ظّب دكؿّـ در -

 چٌّر رٌگ کؼدی؟ -

 ظّب از گؼكق ةْغی ىِـا ةیا ك جّویش ةغق. -

ؼ دؿحَ 3ظّب  -  ُ جا كؼار 4كـيث داریو کَ در

 گیؼد. ىی

 زُؼا ةیا ك ركٌغ کارجاف را جّویش ةغق. 4از گؼكق -

 

 کحاب را ةاز کٍیغ. 33ُا مفضَ  ةچَ -

 دُغ. آیغ ك جّویش ىی ُاٌیَ ىی -

 
 

 ةهَ -

جا ىکْب داقحیو کَ ةؼای  12ُاٌیَ: ظّب ىا

حعاب  دكجا از چِارجاییدكؿّـ،  ُا ٌا

 قٌّغ. ىی

 جا 8-

-  :  جا مّرجی4جا آةی 4ُاٌَی

 ٌـحؼف: ةهَ -

 جاقّ رٌگ کؼدـ. 8ٌـحؼف:  -

 جا8ٌـحؼف: -

 جایی4جا 2ٌـحؼف: 

 

جا ىکْب داقحیو َة ُو  12ىِـا: ىا -

حعاب 4جا 3چـتاٌغیو کَ قغ  جایی. دكجا ٌا

 جا. 8قَ  قَ کَ زّاب ىی ىی

جا 8قّد  کَ ىی 12 زُؼا: گفحو دكؿّـ از-

 جا زردُا.4ُا ك  جا آةی4کَ 

 کٍٍغ. قاف را ةاز ىی ُای ُا کحاب ةچَ -

 دكیلَ 5جّمیف: 
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ُایی را کَ ؿاظحیً ةگػاریغ گّقۀ  ُا ىکْب ىْهو: ةچَ

 جاف را ةاز کٍیغ. ُای ٌیيکث ك کحاب

 را ةعّاف. 5یاؿيً قيا ؿؤاؿ  -

ُا ركی ؿؤاؿ فکؼ کٍیغ ك َة مّرت گؼكُی  ةچَ -

 پاؿط دُیغ.

ٍگاـ ىْهو جناكیؼ ىکْب را ةَ جاةهّ ىی  چـتاٌغ. در ایًُ 

 دُغ. زٌغ ك ةازظّرد ىی ىْهو ةَ گؼكق ؿؼىی

 ُا صم کؼدیغ؟ ظّب ةچَ -

 راصهَ قيا ةیا ك ؿؤاؿ را ركی جاةهّ صم کً. -

ؼ  یاؿيً قؼكع َة ظّاٌغف ؿؤاؿ ىی -  ُ کٍغ:

ُا را ًّری رٌگ کٍیغ کَ  کغاـ از قکم

وؼب دادق قغق را ٌيایف دُغ، ؿپؾ، 

 صامم را ٌیؽ ةَ دؿث آكریغ. 

 کٍٍغ َة ىكّرت کؼدف. ُا قؼكع ىی ةچَ -

 

 

 ةهَ -

ؼ ىکْب را زیؼش   - راصهَ ركی جاةهّ وؼبُ 

یـغ ك جّویش ىی ىی  8دُغ: یک دكـ  ٌّ

قّد ك  ىکْب رٌگ ىی 4پؾ  4قّد  ىی

، 8قّد ىی 12ةؼای وؼب ةْغی، دكؿّـ 

 کٍیو. ىکْب را رٌگ ىی 8پؾ 

اٌغ را َة  ُایی را کَ از كتم ؿاظحَ قغق ىْهو ىکْب -

آف را ركی ىکْب کكیغق قغق دُغ ك  ُا ٌكاف ىی ةچَ

 دُغ: گػارد ك جّویش ىی ركی جاةهّ ىی

کكیو، پكث آف را  ُا ككحی ىکْتی را ركی کاغػ ىی ةچَ

ةیٍیو ك ةؼای رٌگ کؼدف ُو چّف ىکْب دیغق  ٌيی

 قّد رٌگ ٌكغق. ٌيی

آىّزاف ٌكاف  ؿپؾ ىکْب را در كؿي کالس َة دٌاف -

ككحی  دُغ: چؼظاٌغ ك اداىَ ىی دُغ ك آف را ىی ىی

يۀ كـيث ایو ىی ىکْتی را کَ ؿاظَح ُای  چؼظاٌیوُ 

کكیو در  ةیٍو، كنی ككحی ركی کاغػ ىی آف را ىی

 صلیلث پكث آف را ٌيی ةیٍیو. )جفکؼ فىایی(

 دُغ. ىْهو َة راصهَ زایؽق ىی -

جا را  8پؼٌیا قيا ةیا ؿؤاؿ ةْغی، وؼب یک دكـ در -

 صم کً.

 
 

 ُا درؿث صم کؼد؟ ةچَ -

آكرد ك دكةارق  ىْهو ىکْب ؿاظحَ قغق را ةیؼكف ىی

جایی 4دُغ کَ دكجا ةـحۀ  جّویضات كتهی را ىی

 دٍُغ. آىّزاف َة دكث گّش ىی داٌف -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

یـغ ك جّویش  آیغ ك وؼب را ىی ىیپؼٌیا  ٌّ

. ركی 4قّد  ىی 8دُغ کَ یک دكـ ىی

قّد )کيی اقحتاق  ًّر ىی قکم ُو ایً

 کٍغ( ىی

- ٌَ 

 کٍغ. پؼٌیا درؿث صم ىی

 

 10قؼح ك ةـي:

 دكیلَ
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جایف را 4جا ك ةایغ  4قّد قّد کَ یک ةـحَ ىی ىی

 .رٌگ کٍیو

جاف  ُای ُا صاال زّاب مضیش را کحاب ظّب ةچَ -

 یادداقث کٍیغ.

ىْهو جنّیؼ یک ىکْب دیگؼ را ركی جاةهّ  -

را زیؼش  24چـتاٌغ ك وؼب یک ؿّـ در ىی

یـغ. ىی ٌّ 

 زٌغ جا ؿؤاؿ را صم کٍغ. ىییاؿيً را مغا  -

 قيا ةیا ك ؿؤاؿ ركی جاةهّ را صم کً.

 

 

 

 ظّب ىيٍّف صاال درؿث قغ، ةكیً. -

 

 

 

آیغ ك وؼب یک ؿّـ  یاؿيً پای جاةهّ ىی -

دُغ کَ  کٍغ ك جّویش ىی را صم ىی 24در 

قّد کَ زّاب یک  جایی ىی8ؿَ دؿحۀ  24

 جایی اؿث. 8دؿحۀ 

کٍغ ك ةا  ىی در رٌگ کؼدف جنّیؼ اةحغا اقحتاق

 کٍغ. جّویش ك دكث ةیكحؼ درؿث صم ىی

 

 2ارزقیاةی پایاٌی: 

 دكیلَ

ؼ گؼكق  جْییً جکانیف ىحفاكت ةؼایُ 

ُای ىٍؽنحاف را ةكياریغ ك  گؼكق جالش: قيا کم اؿحکاف

صـاب کٍیغ کَ یک دكـ ایً جْغاد چٍغ اؿحکاف 

 قّد. ىی

ؼ زؽء كؼآف چٍغ مفضَ اؿث؟  گؼكق ایياف:ُ 

کٍیغ کَ یک ؿّـ زؽء كؼآف چٍغ مفضَ قيا صـاب 

 اؿث.

ُای ظّد را  گؼكق کّقف: یک چِارـ از کحاب

 قّد. ةكياریغ ك ةگّییغ چٍغ مفضَ ىی

ُای  گؼكق ّهو: صـاب کٍیغ کَ یک ؿّـ از کم نیّاف

 ىٍؽنحاف چَ جْغادی اؿث.

 رؿاٌٍغ. زهـَ را ةا فؼؿحادف مهّات َة پایاف ىی

 فضَم 21دٍُغ ُای گؼكق پاؿط ىی ةچَ -

 فؼؿحٍغ. ُا مهّات ىی ةچَ -

 3جْییً جکهیف:

 دكیلَ

 

ای ةا اّىاء گؼكق ةؼگؽار ك ٌلاط كّت ك وْف جغریؾ ةؼرؿی قغ.  پؾ از جغریؾ اكؿ زهـَ

ف آىّزاف ك كاکٍف ك  ُيکاراف ٌُؼُای ظّد را پیؼاىّف ىؼاصم آىّزش، چیغىاف کالس، دیغگاق دٌا

کؼدٌغ. در ٌِایث كؼار َة ًؼاصی انگّی جغریـی ةا صفٍ ٌلاط ُای آٌاف ك رفحار ك گفحار ىْهو اَِار  پاؿط

  كّت جغریؾ اكؿ ك رفِ ٌلاط وْف آف قغ.
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 آهَسؽی هَرد ًیبس  الالم

زيهَ چیٍَ،  از قّد اؿحفادق آٌِا از جغریؾ زؼیاف در ةایـثىی کَ آىّز داٌف ٌیاز ىّرد كؿایم

 قحً ركی جاةهّ آىادق قغٌغ.ُایی زِث كؼار دادف چیٍَ ك كؿایم ىّرد ٌیاز زِث ٌّ كًّی
 

 آهَساى  ّبی داًؼ عبختِ دعت
 ُای ىعحهف ك کكیغف جنّیؼ ىکْب  5در  5ّغد ىکْب  40

 

 آهَسگبر ّبی  عبختِ دعت

ُای کحاب ةؼای ٌنب َة جاةهّ(، ىغؿ ىکْب ةا چیٍَ، ىضّر ةؼای  ىکْب ُا )قتیَ جنّیؼ ىکْب قاىم

ُا ةؼای ٌنب  ارزقیاةی كركدی، آىادق کؼدف ٌاـ گؼكقارزقیاةی كركدی، قاظث اقکاؿ ٍُغؿی ةؼای 

قحً ؿؤاالت ارزقیاةی كركدی ةؼ ركی کارت ركی ٌیيکث يم  ُا، ٌّ ُای رٌگی، جِیَ کارت دؿحّراْن

 ىؼاصم کار.

 

 ّب کبرثزگ عبسی آهبدُ

ىكاُغات )قاىم کارةؼگ ىكاُغة ّيهکؼد ُای  کارةؼگ ،ُا ؿاظحَدؿث ؿازیآىادق از ةْغ

کارةؼگ ىكاُغة ّيهکؼد ىْهو، کارةؼگ ىكاُغة رفحار ىْهو، کارةؼگ ىكاُغة جغریؾ،  آىّزاف، داٌف

 جٍُیو ك جِیَ قغ جا در زىاف جغریؾ جّؿي ارزیاةاف جکيیم قّد. کارةؼگ ىكاُغة آزاد در کالس(

 
 آهَساى گزاى ٍ داًؼ هؾبّذُ اعتمزار هحل ٍ چیذهبى

کالس چیغق قغ ُيچٍیً مٍغنی ك ىیؽ ُایی ةَ ُای دؿحَ دار در آظؼ  ةَ جْغاد ىكاُغق گؼاف مٍغنی

ف آىّزی َة مّرت دكؿحّف دك ردیفی کَ در ُؼ ردیف ؿَ مٍغنی كؼار گؼفث جا  جْغاد گؼكق ُای دٌا

ساـ کارُای ّيهی ك گؼكُی راصث جؼ ةاقٍغ داٌف  . آىّزاف در ٌا

 

 رفت ّبیی کِ در تذریظ دٍم اًتظبر هی ٍیضگی

 َقّد. دادق كرزی دؿث ك کار گؼكُی ك جْاىم ةؼای ةیكحؼی آىّزاف فؼمث داٌف ة 

 ّّةاقغ. ىضّری فؼاگیؼ ىتٍای ةؼ ةیكحؼ کالس ز 

 قّد. پعف کالس پؼكژکحّر كیغئّ پؼدق از چؼظف صاؿ در ىکْب از جناكیؼ زانتی 
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  در کَ  جؼ ىٍاؿبای  آىّزاف راةٌَ داٌف از پػیؼایی ةا ك اكؿ جغریؾ از جؼ ميیيی صانحی ةا ىْهو 

ف ةیكحؼ ىٍغی ّالكَ ىّزب ٌِایث  کٍغ. ةؼكؼار قّد، ریاوی درس آىّزاف َة دٌا

 قّد. ةِحؼ یادگیؼی ىّزب 

 قّد.ُا  گؼكق درُا  ةچَ ىكحاكاٌَ فْانیث ىّزب  

 صاوؼ ةاال ركد ركش ىٍاؿب ةازدُی ك کار زػاةیث  . 

    
 گشارػ تذریظ دٍم

 ّبی آهَسگبر فؼبلیت ّبی فزاگیزاى فؼبلیت سهبى

 

 

 

 

 

 

ّاؿ  پؼؿی، اص

 صىّرغیاب،

 ةؼرؿی

 جکانیف

 

 دكیلَ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایساد اٌگیؽق

 دكیلَ 5

 

 

 

 

ٌّغ ك یکی یکی ةا  آىّزاف كارد کالس ىی دٌاف - ق

ُای  پؼؿی کؼدق، کحاب ك قکالت ىْهو اصّاؿ

ٍيایی ىْهو ةؼ اؿاس رٌگ  ظّد را ةؼداقحَ ك ةا رُا

ُا كؼار  ىلّای ىحنم ةَ قکالت در گؼكق

 گیؼٌغ. ىی

 ةهَ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چكو ظاٌو -

ـحٍغ. - ؼ قؼكع کارُ   ىكحاؽ، ىٍُح

ىكغّؿ قکالت ظّردف ك ٌگاق کؼدف َة ُا  ةچَ

قٌّغ. ةَ ظاًؼ قکالت از ىْهو جكکؼ  جناكیؼ ىی

 کٍٍغ. ىی

 

ُای کحاب  ىْهو در کالس ىكغّؿ ةؼرؿی فْانیث

 آىّزاف اؿث. داٌف

کٍار ةا ٌاـ ظغا ك قکؼگؽاری ةَ ظاًؼ  صىّر در  -

 گؼدد. آىّزاف کالس درس آغاز ىی داٌف

 صىّر ك غیاب  

ُا ىْهّـ اؿث کَ ُيَ  از َؼؼ ظانی قکالت -

ـحٍغ. درؿَح ةچَ  ُا؟ صاوؼُ 

 ةؼرؿی جکانیف

ُا ىً کحاب ریاوی قيا را ةؼرؿی کؼدـ ك  ةچَ -

ساـ قغق را دیغـ ك ةاز ظّرد دادـ. نٌفاً  جيؼیٍات ٌا

 ةْغاً ٌگاق کٍیغ.

 ُغؼ فْانیث 

 33ُا اگؼ یادجّف ةاقَ زهـَ كتم در مفضَ  ةچَ -

کحاب ةَ جيؼیٍی رؿیغیو کَ درؾ ك صم آف ةؼای 

د. ةَ ُيیً ظاًؼ  ةْىی از دٌاف آىّزاف ىكکم ّة

جنيیو گؼفحو در ایً زهـَ ةضخ ك ةؼرؿی ةیكحؼی 

ساـ دُیو.  ٌا

 ُا؟ ىّافلیغ ةچَ

ُا را ةعّریغ ك ةَ جناكیؼی کَ آىادق  پؾ قکالت -

 ٍیغ.کؼدـ ٌگاق ک

 کٍو ٌّش زاف ظّاُف ىی -
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 ارزقیاةی كركدی

 دكیلَ 6

 

 

 

 

ىؼاصم جغریؾ 

 گؼایی ؿاظث

 درگیؼ کؼدف -1

 دكیلَ 6

 

 

 

 کاكش -2

 

 دكیلَ 5

 

 

 

 

 

 جّمیف

 دكیل4َ

 

 

 

 قؼح ك ةـي

 دكیلَ 7

 

 

 

 

 ارزقیاةی پایاٌی

 دكیلَ 1

آىّزاف از دیغف ؿؤاؿ ىحنم ةَ قکالت  داٌف

 قٌّغ. ىحْسب ىی

 

ً ؿؤاؿ اؿث. -  ظاٌو ركی کارت ى

 ةؼٌغ. آىّزاف دؿث ظّد را ةاال ىی ٌفؼ از داٌف 3 

 یغ.را صم کٍ  16چِارـ وؼةغر  3ّتارت زتؼی  -

 ةهَ  -

ؼ گؼفحَ ك مّرت 4ىعؼج را  ( را 16ك 3ُا ) در ٌُ

 4( را ةؼ 48در ُو وؼب کؼدق ك ك صامم )

یـغ. را ىی 12جلـیو کؼدق ك زّاب  ٌّ 

 را ركی قکم ٌكاف دُیغ.  12قكو از  5    -

 ةهَ -

ُای   ( از قکم12ةا جّزَ ةَ ّغد مضیش کـؼ ) -

دؿَح  6ٍُغؿی ىّزّد زغا کؼدق ك ةَ مّرت 

دؿحَ از آف را ىكعل  5دُغ ك  جایی ٌكاف ىی2

 قكو(.      5کٍغ )کـؼ ىی

را ةَ دؿث ىی  10جْغاد را قيارش کؼدق، زّاب 

 ٌّیـغ. آكرد ك ىی

 ظّاٌغ. کٍغ ك ؿؤاؿ ظّد را ىی فاًيَ دؿث ةهٍغ ىی

 را ركی ىضّر ٌكاف دُیغ. 9ّـ از ؿ 2 -

ةا جّزَ َة ىعؼج، ىضّر را َة ؿَ كـيث ىـاكی 

جلـیو کؼدق ك دك كـيث را ٌكاف دادق ك َة زّاب 

 رؿغ. ىی 6

ؼ گؼكق یک ٌفؼ پاکث را ةَ گؼكق ظّد ةؼد  ازُ 

ُا را زيِ کؼدق ك َة ؿٌم  زُؼا پّؿث قکالت

 اٌغازد. زةانَ ىی

م را ركی ىیؽ كؼار ُا ةا ُیساف ك پؼؿكگؼ كؿای گؼكق

 دٍُغ. ىی

 

 

 

 

 

 

 ةْىی ؿؤاؿ دارٌغ ك ةْىی ٌغارٌغ. -

 آٌِایی کَ ؿؤاؿ دارٌغ دؿحكاف را ةاال ةتؼٌغ. -
 

 

 زُؼا زاف ؿؤانث را ةؼای ىا ةعّاف. -

ی ؿؤاؿ را ا ٌساـ دُی؟ ىی -  جٌّا

ساـ ةغق.  -  نٌفاً پای جاةهّ ةیا ك ةؼای دكؿحاٌث ٌا

 

 

 

ساـ داد؟  ةچَ -  )ُيـاؿ ؿٍسی(ُا درؿث ٌا

 دكؿححاف را جكّیق کٍیغ. -

 ُاٌیَ ظاٌو  )اقارق ةَ ظّاٌغف دارد.( -

ساـ دُی؟ ىی - ی ٌا  جٌّا

ٍغؿی کَ َة جاةهّ  ُاٌَی زاف ىی - جّاٌی از اقکانیُ 

 ٌنب قغق اؿحفادق کٍی.

 نٌفاً جكّیلف کٍیغ. -

 قّد. ىی ُا ةازظّرد ىٍاؿب دادق در دفحؼ قاظل

 ؿؤاؿ داقث؟ُا ٌفؼ ؿّـ چَ کـی  ةچَ -

 ُا دكؿححاف را جكّیق کٍیغ. ةچَ -

از ایً کَ درس كتهی را ةَ ظّةی گّش کؼدیغ ك  -

ـحیغ َة ؿؤاالت پاؿط  در ظاٌَ جيؼیً داقحیغ ك جٌّا

ـحو.  دُیغ ىيٍّفُ 

ؼ گؼكق یک ٌفؼ ةیایغ ك پاکث -  ُ ُا را َة  نٌفاً از

 گؼكق ظّد ةتؼد.

، جنّیؼ  ُا قاىم ىکْب پاکث ُای کّچک، چیٍَ

ْب، ىغاد رٌگی، چـب ك ةؼگ دؿحّرانْيم ىک

 ُا اؿث. ازاـ فْانیث

ف کً ك پّؿث قکالت - ُا رك  زُؼا ظاٌو یَ ٌن

 زيِ کً ك در ؿٌم ةیٍغاز.

 ُای داظم پاکث را ركی ىیؽ ةچیٍیغ. نٌفاً كؿیهَ
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ً جکهیف یی  ْج

 دكیلَ 1

 

 

 

 

 ىؼصهَ  3 -

 ُا ىکْب ةـازیغ. ةا جّزَ ةَ چیٍَ -

ای  ُا ةا ُيکاری یکغیگؼ ةؼ اؿاس ٌيٌَّ چیٍَ ةچَ

ُای کّچک  کَ در اظحیار دارٌغ ةا چـب ىکْب

 کٍٍغ. را ةَ ُو كمم ىی

 ةهَ -

 ةهَ -

ظّاٌٍغ ك پؾ از  ُا در گؼكق، ىؼصهَ دكـ را ىی ةچَ

یک دكـ وؼةغر  ُا صامم وؼب ةَ دؿث آكردف

زّاب را ةا ىغادرٌگی  12ك یک چِارـ وؼةغر 8

 کٍٍغ. ُای ؿاظحَ قغق رٌگ ىی ركی ىکْب

 ةهَ -

ُا در گؼكق ةا جّزَ ةَ رٌگ ىکْب، جنّیؼ را  ةچَ

 رٌگ کؼدٌغ.

 

 

 

 ةهَ -

 گؼكق اكؿ )جالش(

كـيث جلـیو کؼدیو ك چّف یک  4قکم را ةَ  -

حعاب قّد از رد جا ؿَ ىی12چِارـ  یف پكحی ٌا

 کؼدیو ك رٌگ کؼدیو.

 گؼكق دكـ )ایياف(

دق ك یک دكـ یٍْی  8وؼب ىا یک دكـ از  - ّة

ٌنف پؾ قکم را َة دك ٌیيۀ ةاال ك پاییً كـيث 

ىکْب ةاال را رٌگ کؼدیو. در ركی  4کؼدیو ك 

ُای ىکْب جّزَ داقحیو کَ  جنّیؼ ُو َة ًؼؼ

 قغ. ُا دیغق ٌيی ةْىی كزَ

 گؼكق ؿّـ )ّهو(

قغ ك ةا جّزَ ةَ کـؼ یک دكـ  4زّاب وؼب ىا  -

 4قکم را ةَ دك ٌیيَ زهّ ك پكث كـيث کؼدیو ك 

 ُا اقارق کؼدق( )ةَ کاغػ دؿحّرانْيم

یغ ةگّییغ ایً فْانیث چٍغ ىؼصهَ دارد؟ ىی -  جٌّا

 ُا ةعّاف. فاً ىؼصهَ اكؿ را ةؼای ةچٌَگار نٌ -

ساـ دُیغ. ةچَ -  ُا نٌفاً ىؼصهَ اكؿ را ٌا

ساـ فْانیث ىْهو َة گؼكق زٌغ ك  ُا ؿؼ ىی در صیً ٌا

 گّیغ. ُا ىی ُای الزـ را َة ةچَ راٍُيایی

 ىؼصهَ اكؿ جياـ قغ؟ -

 قاف را ؿاظحٍغ؟ ُای ُيَ ىکْب -

یغ ك نٌفاً ىؼصهَ دكـ را در گؼكق - ساـ  ُا ةعٌّا ٌا

 دُیغ.

ُای الزـ را ةیاف  ُا ؿؼ زدق ك راٍُيایی ىْهو ةَ گؼكق

 کٍغ. ىی

 ایً ىؼصهَ جياـ قغ؟ -

ّاؿحَ کَ ؿؼاغ جنّیؼ ىکْب  3ىؼصهَ  - از قيا ظ

ُا  ركی کاغػ ةؼكیغ ك آف را ىٌاةق ةا رٌگ ىکْب

 رٌگ کٍیغ.

ٍيایی ةچَ ىْهو در کٍار گؼكق ُا ىكغّؿ  ُا ةَ رُا

 اؿث.

 جياـ قغ؟ ُا کارجاف ةچَ -

ساـ قغق ظّد  صاال ُيَ گؼكق - ُا َة جؼجیب فْانیث ٌا

 ُای ظّد ةیاف کٍیغ. را ةؼای ُيَ ُيکالؿی
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 ُای زهّ را رٌگ کؼدیو. جا از ىکْب

 گؼكق  چِارـ )کّقف(

اةحغا ىکْب را ؿاظحیو ك َة چِار كـيث جلـیو -

قغ از ركةؼك ردیف ةاال ؿَ  3کؼدیو ك زّاب ىا 

 ىکْب کّچک رٌگ کؼدیو.

 

 

 

 

 

 

 پؼدازٌغ. ةَ صم ؿؤاؿ ىی ُا ةچَ

ىکْب ركةؼك  4صامم وؼب را ةَ دؿث آكردق ك 

 کٍغ. را رٌگ ىی

 کٍٍغ. ُا جكّیق ىی ةچَ

یاةغ ك قکم  ىی 8آىّز دیگؼ زّاب وؼب را  داٌف

کٍغ ك یک  را َة ؿَ كـيث ّيّدی جلـیو ىی

 کٍغ. كـيث را رٌگ ىی

جا  6گّیغ  قيارد ك ىی قغق را ىی ُای رٌگ ىکْب

ك رٌگ کؼدف اؿث ك دكجای دیگَ كاةم دیغف 

 قّد. دیغق ٌيی

 کٍٍغ. ُا ةا جّزَ ةَ جناكیؼ ٌگاق ىی ةچَ

 ىکْب 27 -

 

 

جا ىکْب دارد  9ؿَ كـيث دارد کَ كـيث اكنی  -

 .27قّد  کَ ؿَ جا ٌَ جا ىی

 یک ؿّـ -

ؿَ كـيث اؿث کَ یک كـيث در صاؿ چؼظف 

 اؿث.

 جا 9 -

 ةهَ  -

 دكؿحاٌحّف رك جكّیق کٍیغ. -

 ىيٍّف ایً گؼكق را جكّیق کٍیغ. -

د جكّیق کٍیغ. -  ةهَ ظّب ّة

 جكکؼ جكّیق ةفؼىاییغ. -

ةگّیو کَ ُای دكؿحاٌحاف ةایغ  در جکيیم مضتث -

ةٍغی  ُا یک وؼب داقحٍغ كنی كـيث دكجا از گؼكق

 ُا فؼؽ دارد. آىیؽی آف ك رٌگ

 ىيٍّف از ُيکاری قيا  -

رك  33مفضَ  5ُا رك ةاز کؼدق ك ؿؤاؿ  نٌفاً کحاب -

ساـ دُیغ. )ةَ مّرت فؼدی(  ٌا

َ ؿؤاالت ةچَ  دُغ. ُا پاؿط ىی ىْهو ة

ُای ؿؤاؿ کحاب را َة جاةهّ كمم  جنّیؼ ىکْب 

 کٍغ. ىی

قّد جا فْانیث کحاب را  ُا ظّاؿحَ ىی از دك ٌفؼ از ةچَ

 پای جاةهّ صم کٍٍغ.

ةا جّزَ ةَ چیؽُایی کَ یاد گؼفحیغ یک ةار دیگؼ  -

گؼدیو َة جناكیؼی کَ اكؿ کالس ٌكاف دادق  ةؼىی

 قغ.

َ ؿؤاالج - ی کَ ىٌؼح ةَ جناكیؼ ةا دكث ٌگاق کٍیغ ك ة

 کٍو پاؿط دُیغ. ىی

 

 

ی ةگّیی قکم ىا از چٍغ ىکْب  فؼٌاز زاف ىی - جٌّا

 ؿاظحَ قغق اؿث؟

 چَ زّری صـاب کؼدی؟ -

ی ةگّییغ چَ کـؼی از قکم در صاؿ  رؤیا ىی - جٌّا

 چؼظیغف اؿث؟

 

 چٌّر گفحی؟ -

 

 فاًيَ زاف یک ؿّـ چَ جْغاد از کم قکم اؿث؟ -

 ُا؟ )ُيـاؿ ؿٍسی( درؿحَ ةچَ -
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 27ةهَ یک ؿّـ وؼةغر  -

 ّانی -

 

 ةهَ -

 ةهَ -

 

 

 

 

 

 قَ از زْتَ ظيیؼ دٌغاف اؿحفادق کٍیو؟ ظاٌو ىی -

ُا کٍار ىیؽ ىْهو  آىّزاف ةؼای ةؼداقحً ةؼگَ داٌف

 آیٍغ. ىی

 فؼؿحٍغ. ُا دؿحَ زيْی مهّات ىی ةچَ -

ی یک وؼب ةؼای قکم  ُاٌیَ ظاٌو ىی - جٌّا

 ةگّیی؟

د؟ ةچَ -   ُا درس اىؼكز چٌّر ّة

 نػت ةؼدیغ از فْانیث؟ -

 یادگؼفحیغ؟ -

 انِی قکؼ اىیغكارـ کَ یاد گؼفحَ ةاقیغ. 

 ك اىا ةؼكیو ؿؼاغ جکهیف -

ؼکغـا را دكؿث  ُا ىً دك جکهیف ىی ةچَ  ُ گّیو

حعاب کٍیغ.  داریغ ٌا

 جکهیف اكؿ: -

حعاب کٍیغ ك یکی از  در ظاٌَ یک زْتَ ىکْتی ٌا

ُای ٌّقحَ قغق ركی جاةهّ کَ ةَ اةْاد زَْت  وؼب

 قيا ٌؽدیک اؿث را ركی آف ٌكاف دُیغ.

ؼ زْتَ ىکْب قکهی ىی -  ُ یغ اؿحفادق  ةهَ از جٌّا

 کٍیغ.

 ىذم زْتَ چـب  یا دؿحياؿ کاغػی یا...

جکهیف دكـ: یک ةؼگَ از جناكیؼ ىکْب آىادق کؼدـ 

اٌیغ یک وؼب را َة دنعّاق ةٍّیـیغ ك جّ کَ ىی

 ركی قکم ٌكاف دُیغ.

دیو ك چیؽُای  - و ّة ظغا را قکؼ کَ اىؼكز پیفُ 

 زغیغ یاد گؼفحیو.

 از ایً کَ َة درس جّزَ کؼدیغ ظیهی ىيٍّف

 ةؼیو. ةا ذکؼ مهّات کالس را ةَ پایاف ىی

 
 ةا جٌتیلی ةؼرؿی اُغاؼ، ةَ دؿحیاةی ىیؽاف ةؼرؿی ويً قغ جا ةؼگؽارای  زهـَ دكـ جغریؾ از پؾ

 فؼایٍغ ةضخ ك جتادؿ ٌُؼ کٍٍغ؛ آف اصحيانی دالیم ك درةارة ادؼةعكی ُيکاراف ةا ك قّد اٌساـ اكؿ جغریؾ

ساـ پژكُی درس  .کٍٍغ را ىؼكر قغق کـب زيْی ظؼد از صامم جسارب ك ةؼرؿی ك ٌلغ را قغق ٌا

ُا  آىّزاف پیٌّغ ةؼكؼار قّد؟ یکی از ةِحؼیً قیّق ُای كتم ةا ىٌانب زغیغ داٌف چگٌَّ ةیً داٌـحَ -1

ُای كتهی ةا ىٌانب زغیغ اؿث. ایً قیّق در افؼاد جياـ  ةؼای یادگیؼی، ایساد ارجتاط ةیً داٌـحَ

ؼق  جّاٌٍغ از قّد. در یادگیؼی ىٌانب درؿی ٌیؽ ىْهياف ىی ُای ؿٍی ىفیغ كاكِ ىی گؼكق ایً قیّق ِة
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ةتؼٌغ. ةؼای ایً کار ةایغ ةِحؼیً پم ارجتاًی اٌحعاب قّد. یٍْی ىْهو آگاق ةایغ ةغاٌغ کَ ىٌانب زغیغ، 

ُایی ىهيّس ك  آىّزاف ارجتاط ٌؽدیکی دارد ك ؿپؾ ةا آكردف ٌيٌَّ ُای پكیً داٌف ةا کغـا داٌـحَ

 ؿادق ایً ارجتاط قکم گیؼد.    

فجّاف ىفِّـ جغریؾ  چگٌَّ ىی -2 آىّزاف، ّیٍی ك ىهيّس کؼد؟ در یادگیؼی،  را ةؼای فِو ةیكحؼ دٌا

قٌّغ: دیغاری، قٍیغاری، ّيهی. ةؼای ُؼ گؼكق َة مّرت ىسؼا یکی از  افؼاد ةَ ؿَ گؼكق جلـیو ىی

قّد. اىا ةا در ٌُؼ گؼفحً ایً ىٌهب کَ  ُا، ةِحؼیً راق یادگیؼی ىٌانب ىضـّب ىی ایً راق

ؿٍی، در گؼكق ّیٍی كؼار دارٌغ، ةِحؼیً قیّق، ّیٍی کؼدف ىٌانب اؿث آىّزاف در ایً گؼكق  داٌف

ف  آىّزاف ةتیٍٍغ ك ةا كؿایم َة مّرت ّيهی کار کٍٍغ ك یاد ةگیؼٌغ. کَ دٌا

ف چگٌَّ ىی -3 آىّزاف قغ؟ ةضخ ىكارکث در ةیً افؼاد، ةـیار ىِو اؿث  جّاف ؿتب ىكارکث ةیكحؼ دٌا

ف ُای ىعحهف، ؿتب آىّزش ُيکاری ك ىكارکث  ك گؼكقآىّزاف در ازحياع  کَ ةا كؼار دادف دٌا

قّد. اىا ایً کَ در گؼكق رفاكث را َة زای ركاةث ةاارزش داٌـث، ظّد زىیٍۀ یادگیؼی  ُا ىی ةیً آف

 قّد.  ىكارکث مضیش ىی

ف چگٌَّ ىی  -4 ىٍغ  آىّزاف را ةَ درس ریاوی ةَ ًّر اّو ك ىتضخ کـؼُا ةَ ًّر اظل ّالكَ جّاف دٌا

فکؼد؟ ةا در ٌ ُا را َة چیؽُایی کَ ؿعث ك  جّاف آف آىّزاف در ایً ؿً، ىی ُؼ گؼفحً ّالیق دٌا

ىٍغ کؼد. اؿحفادق از كؿایم کيک آىّزقی، اؿحفادق از ةازی ك قْؼ،  رؿٍغ ّالكَ دقّار َة ٌُؼ ىی

 ُا... ىؤدؼ اؿث.  ُيکاری ك ىـاةلات زػاب، ارجتاط ىفاُیو ةا چیؽُای زػاب ىّرد ّالیق آف

ریؽی ةؼای جغریؾ دركس در ةَ دؿث آكردف ٌحایر  ّاف از جسؼةیات ىْهياف در ًؼحج چگٌَّ ىی -5

پژكُی یک کار جیيی ك گؼكُی اؿث کَ ُغؼ جتادؿ جسؼةیات  ىٌهّب اؿحفادق کؼد؟ ةؼٌاىۀ درس

ؼ ك ازؼای آف،  ةؼای رؿیغف َة جغریـی ةِحؼ اؿث.  ةؼای ةؼٌاىَ ةایغ ةیً ُيکاراف  ریؽی ًؼح ىّرد ٌُ

 ات مّرت گیؼد. ُغؼ جياـ جیو ٌیؽ رؿیغف ةَ ةِحؼیً ًؼح ك ةؼٌاىَ اؿث. جتادؿ اًالّ

 

 ثٌذی ّبی پضٍّؼ ٍ جوغ یبفتِ

آىّزش ادؼةعف ىفاُیو َة مّرت اّو ك ًؼاصی انگّیی زِث جغریؾ ةِحؼ ىفِّـ وؼب کـؼ در ّغد 

 ةَ مّرت اظل در ایً پؼكژق دٌتاؿ قغ. ٌحایر ةَ ایً قؼح ةَ دؿث آىغ:

ُای كتم ةا ىٌهب زغیغ ك ُغایث فؼاگیؼاف ةَ کكف  آىّزاف ك پیٌّغ ةیً داٌـحَ هو داٌفاؿحفادق از ّ -1

 کٍغ.ةعف ىی یادگیؼی را نػت-داٌف، فؼایٍغ یاددُی
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ژی  جؼ قغف ىتاصخ ةَ كاكْیث کارگیؼی كؿایم در دؿحؼس ةَ ّیٍی َة -2 ُای زٌغگی ك اؿحفادق از جکٍّّن

 کٍغ. ؼی کيک ىیجؼ قغف فؼایٍغ یاددُی یادگی ركز ةَ زػاب

ف ًؼاصی جغریؾ ىحٍاؿب ةا ؿتک -3 آىّزاف را َة دٌتاؿ  ُای یادگیؼی ىعحهف، ىكارکث ُيَ دٌا

 ظّاُغ داقث.

آىّزاف َة درس ریاوی، اؿحفادق از ةازی ك فْانیث، جّزَ ةَ جياىی  ىٍغ کؼدف داٌف ةؼای ّالكَ -4 

ف ُای یادگیؼی، ٍّایث َة جفاكت ؿتک فیق ایً درس ةا ىتاصخ ك دركس آىّزاف، جه ُای فؼدی دٌا

 کٍغ. دیگؼ َة یادگیؼی ایً درس کيک ىی

ف -5 آىّز  جفضل پیؼاىّف ىٌانب ك اقؼاؼ زاىِ آىّزگار ةؼ ىتاصخ ك اؿحفادق از گػقحۀ ّهيی دٌا

 کٍغ. آىّزاف کيک ىی ای ركقً در آف ىّوّع َة یادگیؼی داٌف زِث ركو زدف آیٍغق

حؼ ىٌانب کيک ظّاُغ کؼد. زٌياییُای ىحٍّع ك ةا کارگیؼی قیّق َة -6  ُای ىحفاكت َة درؾ ك فِو ِة

ُایی زِث ایساد آراىف در قؼكع ؿاّث درؿی ك ارجتاط ميیيی ةا آىّزگار ةَ  اؿحفادق از ركش -7

 ُيؼاق آغازی زػاب ةؼ ادؼگػاری ىّوّع ىؤدؼ كاكِ ظّاُغ قغ.

در َة دؿث آكردف ٌحایر ىٌهّب ریؽی ةؼای جغریؾ دركس،  اؿحفادق از جسؼةیات ىْهياف در ًؼح -8

 کارؿاز ظّاُغ ةّد.
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Designing a Fractional Multiplication Teaching Pattern with Emphasis 
on Strengthening Spatial Intelligence in the Students of Fifth Grade in 

Shohadaye Meshkan Primary School 
 

Hojat Eftekhari1, Maryam Maki Abadi2, Zahra Abedi3 
 
Abstract 
The purpose of the present study was to design a fractional multiplication 
teaching model with emphasis on enhancing visual-spatial intelligence to teach 
fractional multiplication effectively. This research helps teachers pay close 
attention to rebuilding the teaching-learning process in students and even 
themselves while acquiring professional qualifications. In the present textbooks, 
elementary courses are designed to enhance visual-spatial intelligence in 
curriculum activities that need to be emphasized more in light of teachers 
'observations and students' performance. In order to carry out the research 
project after the topic has been identified, meetings on how to enhance spatial 
intelligence with the participation of all members and guides and tutors of 
fourth and sixth grade were held. The subject was "Multiply Fraction". After the 
first teaching about the challenges, effectiveness and strengths of the teaching 
sessions, a meeting was held in order to preserve the strengths of the first 
teaching and to solve the challenges in a new way. After developing the second 
lesson plan and providing the appropriate training opportunities, the second 
teaching was a great success. Then, about the results of the project, the 
effectiveness and challenges of the second teaching and the comparison of the 
two teaching sessions, the results of the project were summarized as follows: 
Fear of some students for math lesson can be reduced or eliminated by the 
presence of students in the classroom and the use of brain based - learning 
alertness. Also, the researcher used rotating cube images, observing the cube in 
different modes, constructing the cube and looking at different angles to 
enhance spatial intelligence. It ultimately led to the ease of multiplying the 
number and displaying it on the cube. Finally, attention to different learning 
styles of students and educational design appropriate to learning styles will 
contribute to teaching effectively. 
Keywords: Lesson Research, Spatial Intelligence, Fraction Multiplication. 
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