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 پبيِ زٍم زثؿتبى ضا تقَيت ًوبين؟ اىآهَظچگًَِ هكکالت اهاليی زاًف

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

3ؿارا مضؼا٨٣ردك  2ز٦ؼا، رصی١یاف، ٠1حی٢ صغاد٠ٛغـ
 

 

 چکیسُ

ؼاد در ٠غرؿ٥ آف را ٠ی ٦ام ٧٠ارت٨٣قح٢ از ز٥ٞ١  ؼد در  .آ٨٠ز٣غ١٧٠ی اؿث ک٥ ٗا ٠ككالت ٗا

در ای٢ پژك٦ف ؿْی قغق ةؼام ة٧ت٨د  .گػارد٦ام دیگؼ ز٣غگی آ٣اف جأدیؼ ٠ی٨٣قح٢ ةؼ ز٤ت٥

ةا ةؼرؿی ّٜٞ ك  .٨دآ٨٠ز پای٥ دكـ دةـحاف ة٥ ٣اـ ٗا٥١ً اٚغاـ ق٠ككٜ درس دیكح٥ ٨٣یـی دا٣ف

آ٨٠ز ٠ح٨ز٥ قغیٟ ٠ككٜ كم ٣اقی از وْٖ در صا٥ُٗ دیغارم ك جا ّالئٟ وْٖ در دا٣ف

اةؽار، ةؼام ؿ٤سف ٠ككالت یادگیؼم از ٠كا٦غق ٠ـٛیٟ ك ٠ناصت٥  .ةاقغاك ٠ی دٚحی ةی صغكدم

ی٢ گیؼم: را٦كار٦ایی ز٧ث ة٧ت٨د ای٢ ٠ككٜ ارائ٥ قغ ک٥ ةا ازؼام ا٣حیس٥ .اؿح٘ادق گؼدیغ

آ٨٠ز ٠كا٦غق قغ ك اقحتا٦ات ٠كؼر كم در ای٢ درس را٦كار٦ا جادیؼ زیادم در ة٧ت٨د دیكح٥ دا٣ف

آ٨٠ز، ظا٨٣ادق، ٠ْٟٞ ك ١٦كاراف در ٠غرؿ٥ از ة٧ت٨د کا٦ف چك١گیؼم داقث ک٥ ظ٨د دا٣ف

 .آ٨٠ز اةؼاز ظؼؿ٤غم ٨١٣د٣غ٨٣یـی دا٣ف٠ككٜ دیكح٥

 ی، اذتالالت يبزگیطی، پبيِ زٍمپػٍّی، هكکالت اهاليکلیسی: اقسامّبی ُ ٍاغ
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 هقسهِ

آ٨٠زاف ة٥ ٦ؼ ٠یؽاف دا٣ف .د٦غآ٨٠زاف را جككیٜ ٠ی٠ٌِٛ اةحغایی پای٥ ك اؿاس یادگیؼم دا٣ف

یكی از  .٦ام ةاالجؼ ١ّٞكؼد ة٧حؼم ظ٨ا٤٦غ داقثدر ای٢ ٠ٌِٛ ة٧حؼ آ٨٠زش ةتی٤٤غ در پای٥

 .ق٨د ام٨ؿ ٧٠ارت ٨٣قح٢ اؿثادق ٠یآ٨٠زاف در ٠غرؿ٥ آ٨٠زش د٨٠اردم ک٥ ة٥ دا٣ف جؼی٢ ٧٠ٟ

ؼاد در ز٣غگی ركز٠ؼق ظ٨د ٣یؽ ةا آف ةـیار ؿؼكکار درؿث ٨٣قح٢ از ز٥ٞ١ ٧٠ارت ٦ایی اؿث ک٥ ٗا

 #1389وؼاةیاف ك ١٦كاراف،اؿث $ا٠ال ّا٠ٜ ؿ٤سف ك ج٨ٛیث ای٢ ٧٠ارت  .دار٣غ

ٜ ای٢ ٠ككٜ آ٨٠زاف أٞب در درس ا٠ال دچار ٠ككٜ ٦ـح٤غ ك اكٝیا ك ١ْٞ٠اف ةؼام صدا٣ف

-آ٨٠زاف، جضٛیؼ ك ؿؼز٣ف دا٣ف٠ذالن پ٤غ ك ا٣غرز دادف دا٣ف .ق٣٨غ ٠ی٦ام ٠ح٘اكجی ٠ح٨ؿٜ راق

آ٨٠زاف ٣یؽ گیؼد ك قایغ ای٢ ٠ـئ٥ٞ جا ز٨ٞم ؿایؼ دا٣فک٥ اةحغا ة٥ م٨رت ٠ع٘ی م٨رت ٠ی آ٨٠ز

ؽایف جكٞیٖ قب ك ٨٣قح٢ چ٤غی٢ ةار از ٕٝات ٔٞي ٨٠ز٨د در .ادا٥٠ پیغا ک٤غ  ....الء ك ا٠ ٗا

 .#1394 .جتؼیؽم ك ١٦كاراف$

گیؼد ا٠ا ٣حایر ٠ذتحی ٦ام زیادم اؿث ک٥ در ٠غارس ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار ٠ی٠غت ٦ا ركشای٢ 

 ٔٞي از ةار دق ةایـث٠ی ٠ْٟٞ، جس٨یؽ ة٥ ک٥ آ٨٠زمة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ دا٣ف .را در ةؼ٣غاقح٥ اؿث

 ٠ككٜ ج٧٤ا ٥٣ ک٥ اؿث؛ ٨٣قح٥ اقحتاق قدكةار را ک٥١ٞ ١٦اف ةار، د١٦ی٢ در ة٨٤یـغ؛ ظ٨د ا٠الم

 از ٣یؽ را ظ٨د ٣٘ؾ ة٥ اّح١اد كصحی کؼدق دٝؽدق ك ظـح٥ را اك ةٞك٥ ٣كغق ةؼًؼؼ آ٨٠ز دا٣ف ای٢

 .#1394کؼی١ی ز٨زؿحا٣ی ك ١٦كاراف،اؿث $ دادق دؿث

 پؼ ٤ْ٠ام ة٥ ٗارؿی م جؼز٥١ در ک٥١ٞ ای٢ .ك ٠نغر ّؼةی اؿث ام ک٥١ٞ ا٠ال: ا٠ال جْؼیٖ

 کـی جا کؼدف جٛؼیؼ را ٠ٌٞتی گ٘ح٢، چیؽم ظ٨د از جٞٛی٢ ة٥ را دیگؼم یـا٣یغف،٨٣ کؼدف

٨٣یـی،  درؿث ک١ٞات ٨٣قح٢ م ًؼی٥ٛ .ک٤غ جٛؼیؼ دیگؼم ک٥ ٠ٌٞتی جٞٛی٢ از ٨٣قح٢ .ة٨٤یـغ

ٙ صؼكؼ جؼکیب ٨٣قح٢  .#1375 د٦عغااؿث $ قغق اؿح٘ادق اٝعي رؿٟ م ٚاّغق ٨٠ٗا

           ك ٦ا ز٥ٞ١ ٦ا، ک٥١ٞ ٠كح٨ب ك ق٘ا٦ی ادراؾ ك ةیاف در ٣ارؿایی ٨٣ع ٦ؼ ة٥ زةا٣ی اظحالؿ

 ك یادگیؼم راق در آف ة٥ ٠تحال آ٨٠ز دا٣ف ةؼام زةا٣ی اظحالؿ .ق٨د ٠ی اًالؽ زةا٣ی ٦ام پیاـ
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 ٦ؼ ٠ا٤٣غ اظحالؿ ای٢ ک٤غ ٠ی ایساد زیادم ٨٠ا٣ِ افآ٨٠ز دا٣ف دیگؼ ك ٠ْٟٞ ةا ارجتاط ١٦چ٤ی٢

 را كم جضنیٞی ٦ام جالش قغق، اك ًتیْی اؿحْغاد ةا٤ٝغگی ك قك٨ٗایی ٠ا٣ِ دیگؼم اظحالؿ

 ا٣ؽكام ةاّخ ١٦چ٤ی٢ .ؿازد ٠ی ادؼ کٟ ا٣كاء ك ٨٣یـی ز٥ٞ١ ا٠الء، ٗارؿی، درس در ة٨یژق

 پؼظاقگؼم، اوٌؼاب، ٠ذٜ دیگؼم رٗحارم اظحالالت ةؼكز ٨٠زتات قغق آ٨٠زدا٣ف ازح١اّی

 .#1394ز٣غم،ؿازد $ ٠ی ٗؼا٦ٟ را ٔیؼق ك اٗـؼدگی

ٜ ک٥ اؿث قغق  ا٣ساـ ا٠ال م ز٠ی٥٤ # در1389م ةـیارم $صـ٢ ظا٣ی،٦ا پژك٦ف  در صغٚا

 ك ةازم ةؼ ٠تح٤ی ٦ام ركش ٤ْ٠ادار م راة٥ٌ: ک٤٤غ ٠ی جأییغ را ٠كاة٧ی م یاٗح٥ ز٠ی٥٤، یك

ؽایف ك ؿؼگؼ٠ی    .دارد كز٨د آ٨٠زاف دا٣ف ا٠الم ١٣ؼات ٗا

 ظ٨ا٣ی ركاف ا١٦ّیث# 1384$ ییرا١٤٦ا دكـ ؿاؿ ٗارؿی# جغریؾ را١٤٦ام$ ٠ْٟٞ کحاب در

 در را آف ةا ظ٨گیؼم ك ٠ٌا٥ْٝ ة٥ ّادت ،داؿحاف ك ّٚن٥ ظ٨ا٣غف ک٥ قغق ةیاف م٨رت ةغی٢

 ا٣غیك٥ ك ٗكؼ جؼ ةیف ظّٞاٚیّث ك ذ٢٦ پ٨یایی کال٠ی، رقغ ةاّخ ك ؿازد ٠ی پؼكردق ٗؼاگیؼ٣غگاف

 ظ٨ا٣غف .د٦غ ٠ی گـحؼش آ٨٠زاف فدا٣ در را ٠٘ا٦یٟ دریاٗث اٗٙ ك كاژگا٣ی م گ٤سی٥٤ ك ق٨د ٠ی

 را ک١ٞات درؿث قكٜ کحاب در آ٨٠زاف دا٣ف زیؼا اؿث؛ ٣یؽ ا٠ال ٠ـحٛیٟ ٔیؼ آ٨٠زش ام گ٥٣٨ ة٥

 پغیغار ٦ا آف دیغگاف ٤٠ُؼ در ٨٣قح٢ ٤٦گاـ ة٥ ك گیؼ زام ذ٤٦كاف در جن٨یؼ آف ةی٤٤غ، ٠ی

 .#1389صـ٢ ظا٣ی،ق٨د $ ٠ی

آ٨٠زم ٦ام ةیؼز٤غ رٗحیٟ دا٣فكـ یكی از دةـحاف٤٦گا٠ی ک٥ ٠ا ةؼام کاركرزم ة٥ کالس د

ٗا٥١ً در دركس دیگؼ  .کؼدةا ٠ككٜ در درس ا٠الء ٠كا٦غق کؼدیٟ ک٥ ةـیار وْیٖ ١ّٜ ٠ی

٠ككٜ ٗا٥١ً دٔغ٥ٔ  .ةـیار وْی٘ی داقث ٦ٟ جا صغكدم وْیٖ ة٨د ا٠ا در درس ا٠الء ١ّٞكؼد

اظحیٟ ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ّٜٞ ة٥ اةغاع ٦ام وْٖ اك پؼدة٤اةؼای٢ ة٥ ةؼرؿی ك ٠ٌا٥ْٝ ّٞث .٠ا قغ

 .ك ج١ؼی٢ ٦ایی ةؼام ة٧حؼ قغف ؿٌش ا٠ال اك دؿث زدیٟ ٦ا ركش
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 تَنیف ٍضؼیت هَجَز

٠ا دا٣كس٨یاف رقح٥ ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف پؼدیؾ ا٠اـ ؿساد $ع# ةیؼز٤غ ٦ـحیٟ ک٥ 

ِ در ق٧ؼ ةیؼز٤غ ٠ی رؿ٥ دكٝحی، جك ز٤ـیحی ٠غ .رٗحیٟةؼام کاركرزم ة٥ ٠غرؿ٥ گ٦٨ؼقاد كٚا

٠ا  .ای٢ ٠غرؿ٥ دارام دك کالس دكـ ة٨د .ق٨د ٠یك جك قی٘ث اؿث ک٥ قف پای٥ در آف جغریؾ 

 .آ٨٠ز داقث رٗحیٟدا٣ف 18ة٥ کالس ؿؼ کار ظا٣ٟ ٚؼةا٣ی ک٥ 

ِ قغق ة٨د ک٥ دٚیٛان ركة٠٥غرؿ٥ در ٥ٌٛ٤٠ ركم ٠غرؿ٥ ٠ا یك دةـحاف پـؼا٥٣ ك پكث ام كٚا

آ٨٠زاف از ٣ُؼ اٚحنادم، ٗؼ٤٦گی ٦ٟ جٛؼیتان ١٦گی دا٣ف .حاف دظحؼا٥٣ ة٨د٠غرؿ٥ ٠ا یك دةیؼؿ

دار ك از ؿ٨اد چ٤غا٣ی ةؼظ٨ردار ٣ت٨د٣غ، پغارف آ٣اف ٣یؽ ة٥ اؿحذ٤اء ظا٥٣ ٦ا آف٠ادراف  .ؿٌش ة٨د٣غ

 .آ٨٠ز ٨٠رد ٣ُؼ ٢٠ ٣یؽ از ای٢ قؼایي ٠ـحذ٤ی ٣ت٨ددا٣ف .چ٤غ ٣٘ؼاز ؿ٨اد ةاالیی ةؼظ٨ردار ٣ت٨د٣غ

 .ةؼادر داقث ک٥ ٥١٦ از اك ةؽرگ جؼ ة٨د٣غ 8ق ةؼ ای٤ك٥ پغر ك ٠ادر ٗا٥١ً ةـیار پیؼ ة٨دف، اك ّالك

اکذؼ اكٚاجی ک٥ اك را دیغیٟ م٨رجی  .٦ام ک٥٤٧ ك ٣ا٠ؼجب داقثاك دظحؼم ة٨د ک٥ ا٣غکی ٝتاس

کؼد ك از ٣ُؼ اظالٚی ٠ككٞی اك ةـیار آراـ مضتث ٠ی .م اك ظؼاب ة٨د٦ا آفکذیٖ داقث ك د٣غ

 .گؼٗث٨٣قث در ارزقیاةی، ٚاةٜ ٚت٨ؿ ك ٣یاز ة٥ جالش ةیكحؼ ٠ی٦ؼ ةار ک٥ اك ا٠الء ٠ی .غاقث٣

چ٨ف ٣اکا٠ی در درس ا٠الء ؿتب  .در ٣حیس٥ جن١یٟ ةؼ آف قغ جا ّٞث ای٢ ٨٠و٨ع را دریاةیٟ

 .وْٖ در دركس دیگؼ ٣یؽ قغق ة٨د

 

 آٍضی اعالػبتجوغ

درس ا٠الء ة٥ ٨ًر ظاص ك كیژق زیؼ ٣ُؼ  ةؼام صٜ ٠ككٜ ٗا٥١ً را ٠غجی در ٤٦گاـ ٨٣قح٢

ةؼام آگا٦ی ةیكحؼ پؼك٣غق جضنیٞی ك دٗحؼ ا٠الء اك را ةؼرؿی کؼدیٟ ك ٠ح٨ز٥ قغیٟ  .گؼٗحیٟ

١٦چ٤ی٢ در ٤٦گا٠ی ک٥  .اؿث "ز، ظ، ض"ةیكحؼ اقكاالت ا٠الیی اك در صؼكؼ ٦ٟ مغا ٠ا٤٣غ 
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ٟ گ٨ش د٦غ ك ة٨٤یـغ كٝی پؾ از ٦ام ٠ْٞکؼد ة٥ گ٘ح٥گ٘ث اك در اةحغا ؿْی ٠ی٠ْٟٞ ا٠الء ٠ی

 .کؼدقغ ك ا٠الء را ر٦ا ٠یگػقث ص٨اؿف پؼت ٠یچ٤غ دٚی٥ٛ ک٥ از قؼكع ا٠الء ٨٣قح٢ ٠ی

ةؼام ای٤ك٥ اًالّات ةیكحؼم در ز٠ی٥٤ ٠ككٜ ٗا٥١ً ة٥ دؿث آكریٟ ةا ٠ْٟٞ اك مضتث 

اؿث ركش  ایكاف گ٘ح٤غ ک٥ اك از اكؿ ؿاؿ ای٢ ٠ككٜ را داقح٥ اؿث ك اك ٠ست٨ر قغق .کؼدیٟ

٦ا ةؼام اك در پیف ةگیؼد ك مغا٦ا ك صؼكؼ اٝ٘تا را دكةارق ة٥ ٗا٥١ً آ٨٠زش ٠ح٘اكجی از دیگؼ ةچ٥

دادق اؿث ك ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ ٠ْٟٞ پارؿاؿ اك ٣یؽ ٠ی گ٘ث: اك در کالس ة٥ درس گ٨ش ١٣ی .د٦غ

ز٠ا٣ی ک٥  .٦ام ٠ح٨اٝی اك را ة٥ صاؿ ظ٨د ر٦ا کؼدق اؿث٠ْٟٞ ةْغ از گػقث چ٤غ ٠اق جػکؼ دادف

گ٘ث: ٗا٥١ً اك ٠ی .کؼدیٟ اك ٣یؽ از ص٨اس پؼجی ٗا٥١ً ٣گؼاف ك ٣اراصث ة٨دةا ٠ادرش مضتث ٠ی

را ة٥ ٠غرؿ٥  دٚحی اك ٢٠ ةایغ ةؼایف آفک٤غ ك ة٥ دٝیٜ ةی١٦یك٥ متضا٥٣ ظ٨د را ٗؼا٨٠ش ٠ی

٠ادر ٗا٥١ً ٦ام از مضتث .٦ام ٠كؼر ٗا٥١ً ة٨دی٠ٟا قا٦غ ای٢ ٠ـئ٥ٞ ك ٗؼا٨٠ش کؼدف .ةیاكرـ

٠ح٨ز٥ قغیٟ اك ظ٨ا٦ؼم ٣غارد ك ةؼادرا٣ف ک٥ ازدكاج کؼدق ة٨د٣غ كٚث ک١ك کؼدف ة٥ اك را 

 .ج٨ا٣غ ک١كی ة٥ اك ک٤غ٣غاقح٤غ ك ظ٨د ٠ادر ٣یؽ ة٥ دٝیٜ ةی ؿ٨اد ١٣ی

ؿ٨االجی ک٥ از ٗا٥١ً  .ؿپؾ جن١یٟ گؼٗحیٟ ةا ظ٨د ٗا٥١ً در ای٢ ةارق مضتث ک٤یٟ

 پؼؿیغیٟ:

 ٠ال چی٥؟٣ُؼت در٨٠رد درس ا

گ٨یغ کغاـ ركش را ةیكحؼ دكؿث از ركش ٦ا ك٠غؿ ٦ام ٠عحٞ٘ی ک٥ ٠ْٟٞ ة٥ ق١ا ا٠ال ٠ی

 دارم؟

 کغاـ کحاب ك کغاـ درس را دكؿث دارم؟

ةا ةؼرؿی پاؿط ؿ٨االت ٠ٌؼح قغق، پؼؿف  94-93پژكق ةا آٔاز ٠اق ؿ٨ـ ؿاؿ جضنیٞی اٚغاـ

ٗحار ٗا٥١ً در ؿاّث درس ا٠ال ة٥ از ٠ْٟٞ ؿاؿ گػقح٥ ك ٠ْٟٞ ١٦اف ؿاؿ ك ٠كا٦غق دٚیٙ ر

 زیؼ دریاٗحیٟ ک٥ ّتارت ا٣غ از: ام یاٗح٥

 ظكك ك ةی ركح ة٨دف درس ا٠ال ةؼام ٗا٥١ً

 یكـاف ة٨دف ركش جغریؾ ١ْٞ٠اف اكؿ ك دكـ دةـحاف
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 ّغـ ّال٥ٚ ٗا٥١ً ة٥ ا٠ال

 اةؼاز ٣اروایحی ٠ْٟٞ ك ظا٨٣ادق از ٣حایر ا٠حضا٣ات ا٠ال

 آ٨٠زافك ٗا٥١ً، ٗا٥١ً ك ؿایؼ دا٣ف ٣ت٨د ارجتاط ّاً٘ی ةی٢ ٠ْٟٞ

ؽایف ٠یؽاف ّال٥ٚ ٗا٥١ً ة٥ درس ك اؿح٘ادق از ركشاز ا٣ساـ ای٢ اٚغاـ ا٣گیؽق ٠ا -پژك٦ی، ٗا

 .ةاقغ٤٠غ کؼدف اك ة٥ درس ا٠ال ٠ی٦ام ٤٠اؿب ز٧ث ّال٥ٚ

-٥ج٨اف ارائ٥ ٨١٣د جا ٠یؽاف ّالٚپژك٦ی چ٥ را٦كار٦ام ١ّٞی را ٠یدر راؿحام ٦غؼ ای٢ اٚغاـ

آ٨٠ز ة٥ ا٠ال ةیكحؼ ق٨د جا و٢١ ایساد ز٠ی٥٤ ٤٠اؿب ز٧ث آ٨٠زش ا٠ال ز٠ی٥٤ ٤٠غم دا٣ف

آ٨٠ز در ای٢ ، اٗؽایف ؿٌش دا٣ف٦ا آف٤٠اؿتی ةؼام آ٨٠زش ک١ٞات دق٨ار ك درؾ ٤ْ٠ا ك ٨٧٘٠ـ 

 درس ٣یؽ ایساد ق٨د؟

 

 ضٍـ تحقیق

ث دكـ پای٥ اكؿ ك دٗحؼ٦ام اٚغاـ پژك٦اف ةا اؿح٘ادق از ركش ٠كا٦غق ٠ـحٛیٟ ةؼگ٥ ا٠حضا٣ی ٨٣ة

٦ام ا٠حضا٣ی در ق٨د ك ةؼرؿی ١٣ؼات ك ةؼگ٥ا٠ال ؿاؿ دكـ ک٥ در ةایگا٣ی ٠غرؿ٥ ٣گ٧غارم ٠ی

 .٨٣یـی ٗا٥١ً پؼداظح٥ قغم اكؿ ك ٨٣ةث اكؿ پای٥ دكـ ة٥ ةؼرؿی ّٜٞ ٔٞي٨٣ةث دكـ پای٥

٨٣یـی در ا٠ال اك یی ٗا٥١ً ك اؿحعؼاج ٣حایر ةیكحؼی٢ ّٞث ٔٞيپؾ از ةؼرؿی اقكاالت ا٠ال

ةایـث ک٥ ة٥ ٗا٥١ً در پؾ ٠ی .ق٤اؿایی قغ دٚحی ةیة٥ جؼجیب، وْٖ در صا٥ُٗ دیغارم ك 

ام ک٥ ةح٨ا٣غ جن٨یؼ دیغارم ک١ك ک٤غ، ة٥ گ٥٣٨ ز٧ث ٣یؼك٤٠غ ؿاظح٢ ادراؾ دیغارم ك صا٥ُٗ

 .ک٥١ٞ را در صا٥ُٗ ظ٨د ٣گ٧غارم ک٤غ

٦ا را ک٥ از ج٨اٝی صؼكؼ ؼ یا قكٜ ک٥١ٞج٨ا٤٣غ م٨رت مضیش صؼكآ٨٠زاف ١٣یةؼظی از دا٣ف

ای٢ ک٨دکاف ک٥ ١٠ك٢ اؿث  .ق٣٨غ در صا٥ُٗ دیغارم ظ٨د دتث ک٤٤غ ك ة٥ یاد آكر٣غؿاظح٥ ٠ی

در صا٥ُٗ ج٨اٝی دیغارم  .ة٨٤یـ٤غ "جكاب"را  "کحاب"ك  "٣سگٜ"را  "ز٤گٜ"٦ایی ٠ذٜ ک٥١ٞ
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 ٦ا آفث# ك ةازیاٗث ةْغم ٦ا $دتؿازم جن٨یؼ دیغارم ک٥١ٞدچار اظحالؿ ة٨دق، در ذظیؼق

 .رك ٦ـح٤غ$یادآكرم# ةا ٠ككٜ ركة٥

 1زغكؿ آ٨٠زا٣ی ک٥ در ج١یؽ دیغارم دچار ٠ككٜ ٦ـح٤غ ٨١ْ٠الن ک١ٞات را ٠ٌاةٙ دا٣ف

 ٨٣یـ٤غ ٠ی

 1قوبضُ جسٍل 

 قكٜ ٣ادرؿث ک١ٞات قكٜ درؿث ک١ٞات

 ةحؼ -دكس-زكر -زا٥٣ -دكز جتؼ -دكش -ركز -ظا٥٣ -زكد

 

، "س"را از  "ش"آ٨٠ز كٜ ٠ؼة٨ط ة٥ ج٨ا٣ایی جكعیل ةاقغ، ٠ذال دا٣ف١٠ك٢ اؿث ای٢ ٠ك

 .جكعیل ٣غ٦غ "ز"را از  "ذ"، "خ"را از  "ح"ؽ، " را از "ؼ"، "ز"را از  "ر"

 .ک٤یٟج٧ی٥ ٠ی 2ق١ارق ٦ایی ٠ا٤٣غ زغكؿ ةؼام رِٗ ای٢ ٠ككٜ کارت

 

 2قوبضُ جسٍل 

 ٥٣٨١٣ صؼكؼ ؿ١ث راؿث را ةی٢ صؼكؼ دیگؼ پیغا ک٢ ٦غؼ

 ؾ ع خ ح ج ص م چ ج

 غ ؽ ث ص ـ ذ د ك ژ ز ر د

 ك ؿ ؽ ب س گ ؿ ـ ف ؾ ؿ

 .ج٨ا٣یٟ ا٣ساـ د٦ی٠ٟی 3ق١ارق ١٦ی٢ کار را ةا ک١ٞات ٠ٌاةٙ زغكؿ 

 3قوبضُ جسٍل 

 ٥٣٨١٣ صؼكؼ ؿ١ث راؿث را ةی٢ ک١ٞات دیگؼ پیغا ک٢ ٦غؼ

 ركق٢ دا٣ف داش را٣ف دا٣ف

 صائٟ صاجٟ دائٟ ظاجٟ ظا٣ٟ صاجٟ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

530 | 
 
 
 

آ٨٠ز ةع٨ا٦یٟ صؼكؼ یا مغام ٨٠رد ٣ُؼ را در ک١ٞات ٠كعل از دا٣ف 4ق١ارق زغكؿ  ٠ا٤٣غ

 زیؼ را پؼر٣گ ١٣ایغ:

 4قوبضُ جسٍل 

 ٝتاس ٦ـح٥،  ؿ١اكر ،ؿٌٜ ،٠ـائٜ ،قـحك٨ ،ظؼكس س

 

 صا٥ُٗ ج٨اٝی دیغارم

اٚغاـ پژك٦اف ةا اؿح٘ادق از ٠كا٦غق ك ٠ناصت٥ ك ٣ُؼؿ٤سی از ٗا٥١ً، ٠ادرش ك ٠ْٟٞ ّٜٞ ة٥ 

 ٦اؿث:٣حیس٥ زیؼ صامٜ جسؽی٥ ك جضٞیٜ یاٗح٥ .كز٨د آ٠غف ٠ـئ٥ٞ ٨٠ز٨د پی ةؼد٣غ

٠ْٟٞ کالس اكؿ دةـحاف ٗا٥١ً ركش ٣ا٤٠اؿتی در جغریؾ صؼكؼ ٦ٟ مغا اؿح٘ادق کؼدق 

ركش ٠ْٟٞ کالس اكؿ ك دكـ دةـحاف ٗا٥١ً در ارائ٥ جكاٝیٖ $٨٣قح٢ ا٠الم ٦ؼ قب در  .ة٨د٣غ

ز ركم ٕٝث اقحتاق ٨٣قح٥ قغق در ا٠ال ةغكف دا٣ـح٢ ٤ْ٠ام آف# در ظا٥٣ ك یا ٨٣قح٢ چ٤غی٢ ةار ا

 .ة٨دق اؿث جادیؼة٧ت٨د ١٣ؼق درس ا٠ال ٗا٥١ً ةی

 5قوبضُ جسٍل 
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 ّبی پیكٌْبزی ثطای آهَظـ اهالضٍـ

٦ام ٠ضٞی ة٥ م٨رت ق١ؼدق ق١ؼدق، از ز٥ٞ١ ٨٠ارد ٧٠ٟ در درس ا٠ال گ٘ح٢ ا٠ال ةغكف ٧ٝس٥

 .ثؿٞیؾ ك ركاف اؿ

ق٨د جا ٨٣ع مغا را جكعیل ةؼ ٤ْ٠ی ك ٨٧٘٠ـ ک١ٞاجی ک٥ در ا٠ال ٨٣قح٥ ٠ی ك جاکیغ ج٨ز٥

 آ٨٠ز ةا کحاب زیؼ ٣ُؼ ٠ْٟٞا٠ال ج٨ؿي ظ٨د دا٣ف ةؼرؿی ٠سغد .د٤٦غ

٣كاف دادف جناكیؼ ٠ح٘اكت ةؼام ج٨ٛیث صا٥ُٗ دیغارم ك پؼؿیغف ؿ٨االجی از زؽئیات ٦ا٠ا 

 جناكیؼ

آ٨٠ز ةؼام آ٨٠ز ة٥ زام ک١ٞات ٔٞي ك جك٨یٙ دا٣فا٣فةؼرؿی ک١ٞات مضیش ٨٣قح٥ د

ؽایف ا٣گیؽق  ٗا

آ٨٠زاف صغكد یك آ٨٠زاف ك ٠ٌا٥ْٝ ؿایؼ دا٣ف٨٣قح٢ صغكد ةیـث ک٥١ٞ ج٨ؿي یكی از دا٣ف

ظ٨ا٦یٟ جْغاد ٕٝاجی را ک٥ ة٥ ظاًؼ دار٣غ در ٠ی ٦ا آفک٤یٟ ك از دٚی٥ٛ،؛ ؿپؾ جعح٥ را پاؾ ٠ی

 .دٗحؼ ظ٨د یادداقث ک٤٤غ

آ٨٠ز ٚؼار ٨٣قح٥ قغق اؿث را در اظحیار دا٣ف ٦ا آف٦ایی ک٥ ج١ا٠ی صؼكؼ اٝ٘تا ةؼ ركم تکار

-ظ٨ا٣غ ك دا٣فآ٨٠ز ٠یآكا را ةؼام دا٣فد٦یٟ، ؿپؾ ٠ْٟٞ ک١ٞات ٠ككٜ دارام صؼكؼ ٠ٟ٦ی

 .ؿازد٦ایی ک٥ در اظحیار دارد آف ک١ٞات را ٠یآ٨٠ز ةا کارت

 .٢ ک١ٞات ٠ككٜ ٠ح٢ را ركم جاة٨ٞ ة٨٤یـغ٠ْٟٞ ٠ح٤ی را ا٠ال ةگ٨یغ ك در ١٦ی٢ صی

ظا٨٣دق ای٢ ک١ٞات را ظ٨ا٦یٟ ک٥ ٦ٟد٦یٟ ك از اك ٠یآ٨٠ز ٚؼار ٠یک١ٞاجی را در اظحیار دا٣ف

 .در دٗحؼ ا٠ال ظ٨د ة٨٤یـغ

 

 حلاجطای ضاُ

ةا ک١ك ٠ْٟٞ  را ٤٠اؿب صٜ راق چ٤غی٢ ٦ا آف ةی٢ از ٠ح٘اكت ٦ام صٜ راق آكرمز١ِ از پؾ

 .آكردیٟ در ازؼا ة٥ ك کؼدق ا٣حعاب
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 .ام ٣غاقح٥ ةاقغاةحغا از ٠ْٟٞ ظ٨اؿحیٟ در ٤٦گاـ گ٘ح٢ ا٠ال ٦یچ ٧ٝس٥

٦ام ٦ا آف ٠ح٢ را در دٗحؼ٨٣قحیٟ، ةچ٥ظ٨اؿحیٟ ٗؼدا ا٠ال ةگ٨ییٟ ركم جعح٥ ٠ح٤ی را ک٥ ٠ی

 .ظ٨د ٨٣قح٤غ ك قب ظ٨ا٤٣غ

رز از ركم ١٦اف ةؼام چ٤غ زٞـ٥ ٗا٥١ً ٠ـئ٨ؿ گ٘ح٢ ا٠ال ة٥ کٜ کالس قغ؛ ؿپؾ کارك

آ٨٠زاف ة٥ ٠ا ١٦چ٤ی٢ از ٗا٥١ً ظ٨اؿحیٟ جا در جنضیش ا٠الم دا٣ف .گ٨یغ٠ح٢ ا٠الیی ة٥ اك ٠ی

 .ک١ك ک٤غ

٦ام ظ٨د ةْغ از ظ٨اؿحیٟ در گؼكق ٦ا آفآ٨٠زاف ٚؼار دادیٟ ك از ک١ٞاجی را در اظحیار دا٣ف

 .را یادداقث ک٤٤غ ٦ا آف٠ك٨رت ةا اّىا ٦ٟ ظا٨٣ادق 

ا٠ال از اك ظ٨اؿحیٟ ةا اؿح٘ادق از ٕٝاجی ک٥ در ا٠ال اقحتاق ٨٣قح٥ اؿث یك  در زٞـات ةْغم

 .ة٤غ ة٨٤یـغ

 

 اضظيبثی ًتبيج

٦ام ذکؼ قغق ة٥ ک١ك ظ٨د ٗا٥١ً در ازؼام ٠ؼاصٜ قا٦غ اقحیاؽ اك ةؼام صٜپؾ از ازؼام راق

٢ ا٠ال صى٨ر در ؿاّث ا٠ال ك ١٦كارم ةا کاركرز ة٨دیٟ ك صحی ظ٨د ٗا٥١ً پیف ٚغـ ةؼام گ٘ح

٠ْٟٞ اك ٣یؽ ةْغ از ٠كا٦غق جٕییؼ رٗحار٦ام اك پیكؼٗحف در درس ا٠ال ك کا٦ف ظٌا٦ام  .ش٠ی

ز٠ا٣ی ک٥ ٠ادر اك ة٥ ٠غرؿ٥ آ٠غ ة٥ ٠ْٟٞ گ٘ث: ٗا٥١ً جٕییؼات  .٨٣قحارم اك از ٠ا جككؼ کؼد٣غ

 .اؿث ام ٦ٟ در رٗحار، ٦ٟ در اقحیاؽ ة٥ درس ك ٦ٟ در ركاةي ازح١اّی پیغا کؼدقٚاةٜ ٠الص٥ُ

ِ قغ ك ؿٌش ا٠ال اك ؿیؼ م٨ْدم پیغا کؼد٣غدر ٠س٨١ع ج١ا٠ی راق  .صٜ ٦ام ارائ٥ قغق ٠٘یغ كٚا

 گیطیًتیجِ

ِ ٦ا یا٣ساـ قغق ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغیٟ ک٥ ركشةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر ٦ام ٨٠رد اؿح٘ادق ؿ٨د٤٠غ كٚا

اكؿ ك اةحغام ؿاؿ  ام ة٨دیٟ ك ٠ككٞی را ک٥ در کالسا٣غ ك ٗا٥١ً قا٦غ جٕییؼات گـحؼدققغق
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ؽایف  .کؼد جٛؼیتان ةؼًؼؼ قغق ة٨ددكـ دةـحاف ةا آف دؿث ك پ٤س٥ ٣ؼـ ٠ی اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ اك ٗا

ةیكحؼ ة٥ ا٣ساـ  .پیغا کؼد ة٨د ك اوٌؼاب ك ٣اراصحی اك از درس ا٠ال ة٥ ٨ًر کٞی ةؼًؼؼ قغق ة٨د

ة٥ رقغ ة٨د٣غ ةیف از گؼ ای٢ رك٣غ ركآ٨٠زاف کالس ک٥ ٣ُارقؿایؼ دا٣ف .جكاٝیٖ ج١ایٜ داقث

صٜ ٤٦گا٠ی ک٥ ٠ْٟٞ قا٦غ ة٥ ٣حیس٥ رؿیغف راق .ةیف ة٥ ا٣ساـ جكاٝیٖ درؿی ظ٨د رأب ة٨د٣غ

ة٥ کار رٗح٥ در کالس را ج٨ویش داد٣غ جا اگؼ در  ٦ام ركش٦ام ٠ا ة٨د ةؼام ؿایؼ ١٦كاراف 

٦ا ٠ككالت ؿایؼ  دیگؼ ٣یؽ از ای٢ ٨٠ارد كز٨د دارد جا صغكدم ةا اؿح٘ادق از ای٢ ركش ٦ام کالس

 .آ٨٠زاف را ةؼًؼؼ ک٤٤غدا٣ف

 

 هٌبثغ

 اظحالالت کحاب در٠اف .#1394جتؼیؽم، ٠نٌ٘ی؛ جتؼیؽم، ٣ؼگؾ ك جتؼیؽم، ّٞیؼوا $

 .ٗؼاركاف: ج٧ؼاف .چ٧ارـ ك ؿی چاپ .٨٣یـیدیكح٥

 .پ٤سٟ چاپ ا٠یؼکتیؼ، ا٣حكارات .٣ا٥٠ د٦عغإٝث ،ج٧ؼاف #1375$ د٦عغا

پ٨ر، صـ٢؛ ز٣غم، ة٢١٧؛ ؿؼ٠غم؛ ٠ض١غروا ك ٗؼج ا٧ٞٝی، ٧٠ؼاف  وؼاةیاف، ٗؼكزاف؛ رؿحگار

آ٨٠زاف ٠تح٤ی ةؼ ٨٣یـی دا٣فادگیؼم اٝكحؼك٣یكی ةؼ ٧٠ارت ا٠ٜی ٣ا٥٠جأدیؼ ةؼ .$1389#

 .#32$پیاپی  2 ق١ارق .9دكرق  .٠س٥ٞ پژك٦ف در صی٥ٌ ک٨دکاف اؿحذ٤ایی .ام٨ؿ ًؼاصی

 102-91ص 

ج٧ؼاف: ؿاز٠اف  .در دكرق دةـحاف#$ یٗارؿزةاف کحاب ركش جغریؾ  .#1394ة٢١٧ $ز٣غم، 

 .15چاپ  .ؿ١ث#٦ا $٠ٌا٥ْٝ ك جغكی٢ کحب ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی دا٣كگاق 

ادؼةعكی آ٨٠زش  .#1394کؼی١ی ز٨زؿحا٣ی، ٝیال؛ یار٠ض١غیاف، اص١غ ك ٠ٞك پ٨ر، ٠عحار $

٠س٥ٞ دا٣كگا٦ی  .٠ؼدر در ة٧ت٨د ١ّٞكؼد جضنیٞی ک٨دکاف ةا اظحالالت یادگیؼم ا٠ال

 .69-62ص  .22 ق١ارق .گیؼم اٝكحؼك٣یكی $٠غیا#یاد
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