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 ّبی کبضثؿت ضٍيکطز گلؿط زض تسضيؽ اًكب زاللت لصت اًكب ًَيؿی:

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 1ارز٤١غم ٣یك ؿ١یؼا

 

 چکیسُ

ی جغریؾ ٠یك٨د ك جا پایاف ١ّؼ در ز٣غگ یكی از دركؿی ک٥ از ؿاؿ ٦ام دكـ ك ؿ٨ـ دةـحاف

ای٢ درس در ٠غارس کك٨ر٠اف ٨٠رد  ٠حاؿ٘ا٥٣ ..ا٣ـاف ٣ٛف اؿاؿی دارد درس ا٣كا اؿث

ِ ٠یك٨د ك ٨١ْ٠ال ارزش چ٤غا٣ی ةؼام آف ٚایٜ ١٣یك٣٨غ ج٨ز٧ی ةی از جاٝیٖ ای٢ ٠ٛا٥ٝ  ٦غؼ .كٚا

درس ایؼاف ك صحی ا١ٝٛغكر رِٗ ای٢  ٦ام کالسآق٤ایی ةا ا٣كا ك ٠ككالت ای٢ كاصغ درؿی در 

جضٞیٞی ٣گاقح٥ قغق ك در آف ؿْی قغق اؿث ای٢  –ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ركش ج٨می٘ی  .٠ككالت اؿث

٣ُؼی٥ جئ٨رم ا٣حعاب كیٞیاـ گٞـؼ را٦كار٦ایی در  ٠ككالت را ریك٥ یاةی کؼدق ك ةاکارةـث

 .ك داقح٢ کالس ا٣كام قاد ك ظالٚا٥٣ ك پؼةازدق ارائ٥ ق٨د ٦ا آفراؿحام رِٗ 

 اًتربة تئَضی کلیسی: اًكب، ذالقیت، ّبیُ ٍاغ

 

 هقسهِ

 ٚغرت جكٟٞ ك ج٨ا٣ایی ٨٣قح٢ از ُّیٟ جؼی٢ ١ْ٣ث ٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ ظغاك٣غ ة٥ ا٣ـاف ٌّا ٗؼ٨٠دق

 #4رص١اف/ ؿ٨رق .اال٣ـاف ٥١ّٞ ك اٝتیاف ظٞٙ$

ج٨اف ك اةؽار جكٟٞ در كز٨د ١٦گاف ٦ـث ا٠ا اد٠ی ؿع٢ گ٘ح٢ ك اةؼاز اصـاؿات را در ٠ضیي 

ز٥ٞ١ ؿازم ةؼام ؿع٢  آ٨٠زش .١ارؿث ج٨ٛیث ٠یك٤غازح١اّی ٗؼا ٠یگیؼد ك ةا ج١ؼی٢ ك ٠

                                                           
 S.neek7342@yahoo.com  ق ٗؼ٤٦گیاف،دا٣كس٨ دا٣كگا.  1
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٨٣قح٢  .گ٘ح٢ ٠ت٤ام ٨٣قح٢ اؿث ك ٨٣قحار ة٧حؼی٢ اةؽار ةؼام ا٣حٛاؿ دا٣ف ك اصـاؿات اؿث

راة٥ٌ اؿاؿی ةا ج٘كؼ دارد ك ز٠ی٥٤ ام اؿاؿی ةؼام رقغ ج٘كؼ ظالؽ ك ٧٣ایحا ظالٚیث در ٥١٦ م 

ف ک٨دکی یا دةـحاف اؿث ک٥ آٔاز یادگیؼم ة٧حؼی٢ ز٠اف ةؼام ج٨ٛیث ٨٣قح٢، ١٦ا .ز٠ی٥٤ ٦اؿث

ة٤اةؼ ای٢ اگؼ ظ٨ا٦اف آف ٦ـحیٟ ک٥ زا٥ْ٠ ام ٗؼ٦یعح٥ ك ادیب داقح٥ ةاقیٟ ةایغ ٤٦ؼ  .اؿث

٨٣قح٢ یا ١٦اف ا٣كا را از دكراف دةـحاف یا ١٦اف آٔاز یادگیؼم ة٥ ک٨دکا١٣اف ةیا٨٠زیٟ چؼا ک٥ 

 .ای٢ م٤ْث ٣یاز٤٠غ اؿث٦ؼ ٗؼد در ا٣ساـ ٦ؼکارم ک٥ ٣یاز ة٥ ٨٣قح٢ داردة٥ 

ة٥ ٤٦گاـ  یآد٠ .آیغ ٠یة٥ ٨ًر کٞی ٨٣قح٢ ٨ٚم جؼی٢ كؿی٥ٞ ةؼام ایساد ارجتاط ة٥ ق١ار  

ا١٦یث  .جا ز١الت را ة٥ قی٨ق مضیش ة٥ ظ٨ا٤٣غق ةؼؿا٣غ ٣گارش، ٧٣ایث دٚث ظ٨د را ةكار ٠یگیؼد

ِ ٗؼمحی ةؼام قك٨ٗا قغف ظالٚیث ةچ٥ ٦ا ٠ضـ٨ب  ز٣گ ا٣كاء ة٥ آف ظاًؼ اؿث ک٥ در كٚا

ظالٚیحی ک٥ ٥٣ ٗٛي ة٥ كاؿ٥ٌ ٨٣قح٢، ةٞك٥ ة٥ ظاًؼ ٗكؼ کؼدف، ظ٨ب دیغف، ظ٨ب  .ق٨د ٠ی

 .گ٨ش کؼدف ك ظ٨ب جن٨یؼ ؿازم کؼدف ز٨ا٥٣ ٠ی ز٣غ

آ٨٠زاف ٣ٛف ةـؽایی دارد، زیؼا ةعف ةؽرگی از  ا٣كاء از ٣ُؼ کارةؼدم در ز٣غگی دا٣ف 

اف را ة٥ آ٨٠ز دا٣ف .ق٨د ٨٣قح٢ ٗؼا٦ٟ ٠یارجتاًات در ٠ضیي ٠غرؿ٥ ك ظارج از آف از ًؼیٙ 

 .#٠1389ْح١غم، $ .ؿ٨م ظالٚیث ك ٨٣ آكرم ؿ٨ؽ ٠یغ٦غ ك آزادم ١ّٜ را ج٨ٛیث ٠یك٤غ

٦ام ظ٨د ادؼم ٨٣ ة٥  ج٨ا٤٣غ ةا جؼکیب کؼدف آ٨٠ظح٥ آ٨٠زاف ة٥ كؿی٥ٞ ا٣كاء ٠ی دا٣ف

 .كز٨د آكر٣غ ك از آف ٝػت ةتؼ٣غ

اك، اگؼ ٥١٦ م درس ٦ا را دریك ک٥٘ م جؼازك ٚؼار ك ٨ٚام ذ٤٦ی  آ٨٠ز دا٣فاز ز٧ث آ٨٠زش  

ک٥ صٛیٛحا  یدرؿ .د٦یٟ ك ج٧٤ا ا٣كا را در یك ک٥٘ م دیگؼ، ةاز ٦ٟ ک٥٘ م ا٣كا ؿ٤گیؼ جؼ اؿث

ةیف از درس ٦ام دیگؼ ة٥ ک٨قف ذ٤٦ی ك ا٣غیكیغف ٣یاز دارد ك ة٥ ؿاز٣غگی ٗكؼم ك آٗؼی٤ف 

یـث ک٥ ٦ؼ درؿی در صغ ظ٨د، اگا٦ی ة٥ گ٘ح٢ ٣ الزـ .د٠أی ٠ی ا٣سا٠غ درس ا٣كا اؿث

ة٥ صی٥ٌ م جسؼة٥ ك آگا٦ی  ٠یتعكغ كٝی ای٢ دریاٗث ٦ا در ٠ٛایـ٥ ة٥ ؿاف ٠ضن٨الت كارداجی،

كارد ٠یك٨د ك ج٧٤ا ا٣كاؿث ک٥ از آف ٨٠اد ظاـ، ٠ضن٨ٝی پعح٥ ك ؿاظح٥، جسٞی  آ٨٠ز دا٣فذ٤٦ی 
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ك ز٨ا٣اف ك  غیك٥ ٨٣ز٨ا٣افاگؼ ٠ْیار ؿ٤سف ك آگا٦ی ك پعحگی ا٣ ةغی٢ ؿاف .ك ٨٧َر ٠یك٤غ

ای٢  ة٤اةؼ .صحی ؿا٤١ٝغاف را ٨٣قح٥ ٦ایكاف ك آدار ذ٤٦ی قاف ةغا٣یٟ ة٥ گ١ا٣ٟ ظٌا ٣كؼدق ایٟ

 .ا٣غیك٥ داد ك ك ا٣غیكیغف را یاد داد ی٤ْی .ا٣كارا ٦ٟ ةایغ ٠ذٜ ٥١٦ م درس ٦ا جغریؾ کؼد

 #1365ا٣ؽاةی ٣ژاد،$

ر ؿؼچك٥١ م ج٨ٛیث آف ک٥ درس ا٣كا در ظ٨ا٦یٟ ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ا١٦یث ٨٣قحا صاؿ ٠ی 

درس در ؿاؿ ؿ٨ـ ك گا٦ی دكـ دةـحاف  ٢یا .دةـحاف ك ؿایؼ ٠ٛاًِ اؿث را ةؼرؿی ک٤یٟ م دكرق

٨١ْ٠ال یك ز٣گ یا یك ؿاّث درؿی ة٥ آف  ک٥ .اف ٠یك٨دآ٨٠ز دا٣فكارد كاصغ ٦ام درؿی 

اف آ٨٠ز دا٣فك از اؿث ک٥ ٠ْٟٞ ٨٠و٨ّی را ٠ٌؼح ٠یك٤غ  گ٥٣٨ ای٢اظحناص دادق ٠یك٨د، 

اف آ٨٠ز دا٣فاز  .ک٥ ة٥ آف ا٣كا ٠یگ٨ی٤غ را ة٨٤یـغ ...آف ٨٣قح٥ ادةی ك م درةارق٠یع٨ا٦غ ک٥ 

ظ٨اؿح٥ ٠یك٨د ک٥ ٦ؼچ٥ را ک٥ دكؿث دار٣غ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ْیار٦ا ك چارچ٨ب ٦ام کٞی در ٨٠رد 

اف ٣كات آ٨٠ز دا٣ف٨٠و٨ع ٨٠رد ٣ُؼ ة٨٤یـ٤غ ك گا٦ی ٠ْٟٞ ٣یؽ در ظالؿ ظ٨ا٣غق قغف آف ج٨ؿي 

ای٢ درس در پای٥ ٦ا ك ٠ٛاًِ ةْغم  .ك ام٨ؿ ا٣كا ٨٣یـی را ةؼرؿی ٠یك٤غ كجػکؼاجی ٠یغ٦غ

گیؼد ك جاةِ ام٨ؿ ك ٨ٚاّغ ظاص جؼم ٠یك٨د ک٥ در کحاب ٦ایی  صاٝث پیچیغق جؼم ة٥ ظ٨د ٠ی

ىی گا٦ی اكٚات ٠كا٦غق ٠یك٨د ک٥ ای٢ درس ٠ا٤٣غ ةْ ا٠ا .گ٤سا٣غق ٠یك٨د...٠ذٜ زةاف ٗارؿی ك

# ٥٣ ج٧٤ا زغم گؼٗح٥ ١٣یك٨د ةٞك٥ ٨٠رد ةی ٧٠ؼم ك ...ك كرزش چ٨ف ٤٦ؼ،$ گؼیداز دركس 

٠ـ٨كٝی٢ ك ٠ؼةیاف كاِٚ ٠یك٨د ك چ٥ ةـا ؿاّث اظحناص دادق قغق ة٥ ای٢ درس در  ج٨ز٧ی ةی

 .ٚؼار گیؼد ...اظحیار دركس دیگؼ ١٦چ٨ف ریاوی ك

٨٤ف جضٛیٛات كؿیْی م٨رت گؼٗح٥ در راة٥ٌ ةا درس ا٣كا ك ٠ككالت ك ركش جغریؾ آف جاک

، در ای٢ ٠ٛا٥ٝ ؿْی ةاقغ ٠یاؿث كٝی از آف زایی ک٥ ٦ؼ ٗكؼم ك ١ٞٚی كیژگی ٦ام ظ٨د را دارا 

ای٢  در .قغق اؿث از دؿحاكرد ٦ام پیكی٢ ةؼام جضٞیٜ ٠ضح٨ا ةا ٣گؼقی ٠ح٘اكت اؿح٘ادق ق٨د

 جئ٨رم ا٣حعاب را ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی د٦یٟ: م ٣ُؼی٥ظن٨ص اةحغا 

 ".ز٣غگی ةغكف ظالٚیث ارزش زیـح٢ ٣غارد"
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 م کی٘ی م ٨٣د ٠یالدم پیؼك جك١یٜ ٣ُؼی٥ ظ٨د ك ٨٣قح٢ کحاب ٠غرؿ٥ گٞـؼ در اكایٜ د٥٦ 

از ؿع٤ؼا٣ی  ٚتٜ .ؿع٤ؼا٣ی ک٤غ ٦ا آفدر پیحـت٨رگ د٨ّت قغ جا در ٨٠رد دةیؼؿح ام ٠غرؿ٥ة٥ 

 .٠ضح٨ام ؿع٤ؼا٣ی ةگ٨ی٤غاف ظ٨اؿث جا ٣ُؼقاف را در٨٠رد ١ّٞكؼد ٠غرؿ٥ ك آ٨٠ز دا٣فاز 

جا  20ةی٢ "اف در ٨٠رد ١ّٞكؼد ٠غرؿ٥ ك ١٦كالؿاف ة٥ ٚؼار زیؼ ة٨د: آ٨٠ز دا٣ف٣ُؼیات  غقیچك

ك ١٦چ٤ی٢  ک٤٤غ ٠یاف ٠غرؿ٥ در کالس ةؼام یادگیؼم ک٨قف آ٨٠ز دا٣فدرمغ  45

کٜ  در .غق٣٨ ١یاف وْیٖ یا آ٧٣ایی ک٥ ١ّٞكؼد ظ٨ةی ٣غار٣غ، از ١٦اف اةحغا پػیؼٗح٥ ٣آ٨٠ز دا٣ف

 ".د٤٦غ ٠یاف ةؼام یادگیؼم از ظ٨د ١٦ث ٣كاف آ٨٠ز دا٣فک١حؼ از ٣ی١ی از 

ا٣ی ک٥ ١ّٞكؼد وْی٘ی دار٣غ ج٨ا٣ایی ا٣ساـ جكاٝیٖ ٠غرؿ٥ آ٨٠ز دا٣فگٞـؼ از آ٣اف پؼؿیغ: آیا 

 را ٣غار٣غ؟

در کالس کٟ کارم  افآ٨٠ز دا٣فةؼظی از ج٨ا٣اجؼی٢  ةٞك٥ .اف در ز٨اب گ٘ح٤غ: ٥٣آ٨٠ز دا٣ف

ص  ،1392گٞـؼ،$ .در ٠غرؿ٥ م را١٤٦ام ک٨ر قغق اؿث ٦ا آف، چ٨ف ذكؽ ك ق٨ؽ ک٤٤غ ی٠

424# 

اف در ٠غارس ة٥ ٨ًر زغم ك ؿعث آ٨٠ز دا٣فدرمغ  25ک١حؼ از  جْغاد :گ٨یغ ٠یگٞـؼ  

ك ای٢ رٟٚ پایی٢ ٨ْٞ٠ؿ ٠غیؼیث رئیؾ  -آف ٦ٟ ة٥ دالیٜ ٠عحٖٞ ك قایغ ةیؼك٣ی -ک٤٤غ ٠یجالش 

٣اکاـ  ق٣٨غ ٠یكٚحی ٠غیؼاف ك ١ْٞ٠اف ة٥ زكر ك ازتار ٠ح٨مٜ  اؿاس .ازتا اؿث٠أةا٥٣ ك ةا زكر ك 

٨٠ٗٛیث ٠غیؼاف ك ١ْٞ٠اف را٦تؼ ٦ٟ ای٢ اؿث ک٥ ةغكف اؿح٘ادق از زكر، ازتار ك  ٜیدٝ .٠ی ٠ا٤٣غ

ة٥ ٣ِ٘ ظ٨دقاف اؿث ك ١٦چ٤ی٢  ٦ا آفپیؼكم کؼدف از  ک٤٤غ ٠یاف را ٣حٛاّغ آ٨٠ز دا٣فج٤تی٥ 

ک٥ ای٢ ةعكی از ١٦اف جئ٨رم  ک٤٤غ ٠یٚؼا٦ٟ  ٦ا آفاف ایساد ظالٚیث را در آزادم ١ّٜ ك ا٠ك

 .ا٣حعاب اؿث

 .٨ٗؽ ةؼ٣ا٥٠، ؿعث جالش ٠یك٤٤غ ٦ام ْٗاٝیثاف در ا٣ساـ آ٨٠ز دا٣فةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٣ُؼی٥  

را در  ٦ا آف٤غ ج٨ا٣ ٠یظ٨ا٤٦غ ك  ج٘ؼیش ك ؿؼگؼ٠ی، آزادم، ٚغرت ك ركاةي ةی٢ ٗؼدم ٠ی ٦ا آف

آزادم ا٣حعاب ة٥ آ٣چ٥ ٠ا ا٣حعاب  .درس پیغا ک٤٤غ ٦ام کالس٠غرؿ٥ ك صحی  ام٦ ْٗاٝیث

اف را ة٥ ةازم ٨ٗجتاؿ ٠ست٨ر ک٤یٟ، از آ٨٠ز دا٣ف٨ًر ٠ذاؿ اگؼ  ة٥ .٠یك٤یٟ، کی٘یث ٠یتعكغ
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در یك درس ٔیؼ دٝچـب ٠ا٤٣غ درس  ای .کی٘یث آف ة٥ ٣ض٨ ٚاةٜ ج٨ز٧ی کٟ ظ٨ا٦غ قغ

اف ؿعث جالش ظ٨ا٤٦غ کؼد ك ةٛی٥ آ٨٠ز دا٣ف٘ؼ از ا٣گٞیـی کالس د٦ٟ، ک١حؼ از دق ٣

اف آ٨٠ز دا٣فاز  اگؼ .اف ک١ی ةیف از ٣كـح٢ ركم م٤غٝی ا٣ؼژم ٠نؼؼ ظ٨ا٤٦غ کؼدآ٨٠ز دا٣ف

کالس ظـح٥ ک٤٤غق اؿث، ٣یازم "کٟ کار ةپؼؿیٟ ک٥ چؼا ؿعث جالش ١٣یك٤٤غ؟ ظ٨ا٤٦غ گ٘ث: 

در صاٝی ک٥ ٠ْٟٞ ةؼام  "١یث ١٣یغ٦غة٥ یادگیؼم درس ٣غار٣غ، یا ای٤ك٥ کـی ة٥ ٣ُؼیات ٠ا ا٦

اف ةؼام درس ارزش آ٨٠ز دا٣فیادگیؼم درس ٠ؽة٨ر ا١٦یث زیادم ٚایٜ اؿث ك ١٠ك٢ اؿث 

چ٤غا٣ی ٚایٜ ٣تاق٤غک٥ ای٢ ارزش کٟ ٠یح٨ا٣غ دالیٜ ٠عحٞ٘ی از ز٥ٞ١ ازتار ةؼام یادگیؼم، ّغـ 

 #80ص  ،1392$گٞـؼ،  .ةاقغ ...جغریؾ درؿث ك ام٨ٝی، جكؼارم ة٨دف ٠ٌاٝب ك

ك زةاف ق٤اظحی ة٥ کار گؼٗح٥  ق٤اظحی ركافم ٦ا یاٗح٥اؿاؿا ٤٠ٌٙ ٣ُؼم ك ٤٠ٌتٙ ةا  

٤٠اؿب ركیكؼدم اؿث ک٥ ٠ضغكدیث ٦ام ک١حؼم داقح٥ ةاقغ ك اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ  كؼدیرك .٠یك٨د

جا از ٣یؼكم درك٣ی ظ٨د ةؼام  اف را ج٨ٛیث ک٤غآ٨٠ز دا٣فك ج٨ا٣ایی ٠كارکث ْٗاؿ ك ةؼدةارم در 

 #127ص  ،1994اچ داگالس،$ .ؼم اؿح٘ادق ک٤٤غیادگی

ة٤اةؼ ای٢ آ٣چ٥ کی٘یث ا٣ساـ کارم ٠عن٨ما در کالس درس را ةاال ٠یتؼد آزادم ا٣حعاب ك  

٠یغا٣یٟ ک٥ اگؼ ة٥ د٣تاؿ ظالٚیث در ا٣ساـ کارم ةاقیٟ  ك .اف ة٥ آف ٨٠و٨ع اؿثآ٨٠ز دا٣فّال٥ٚ 

 .ٚؼار د٦یٟةایغ ّال٥ٚ ك ا٣حعاب قعنی در آف کار راق ٠غ ٣ُؼ 

 

 پطؾف انلی

 ةا ج٨ز٥ ة٥ جئ٨رم ا٣حعاب گٞـؼ، ا٣كا در ٠غارس ایؼاف را ٝػت ةعف کؼد؟ ج٨اف ٠یچگ٥٣٨ 

ای٢ ٣ض٨ ک٥ ٤٠اةِ  ة٥ .جضٞیٞی اؿح٘ادق قغق-ةؼام پاؿط ة٥ ای٢ پؼؿف از ركش ج٨می٘ی 

 .قغق٠ْحتؼ ك ٠ٛاالجی در راة٥ٌ ٠ٌا٥ْٝ قغ ك ة٥ ج٨میٖ ك جضٞیٜ ٨٠و٨ع ٨٠رد ٣ُؼ پؼداظح٥ 

 هكکالت اًكب زض هساضؼ ايطاى
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ا٣كا در ٕٝث ة٥ ٤ْ٠ام ا٣كا کؼدف، ظٞٙ کؼدف، ة٥ كز٨د آكردف، ؿع٢ پؼدازم کؼدف،  

 #٠13،1364ْی٢،،اؿث $ ...٠حؼؿال٥٣ ٨٣قح٢ ؿؼكدف قْؼ ك

ام اؿث ک٥ ریك٥ م ّؼةی دارد ك ة٥ ٤ْ٠ام ظٞٙ ك اةغاء اؿث ك ا٣كا در زةاف  ا٣كا ک٥١ٞ 

ی ک٥ ا٣غیك٥ ٦ایی را ة٥ ًؼز ٦ای ّتارت٦ا ك  ٥ ّتارت اؿث از ٨٣قح٢ ز٥ٞ١ٗارؿی ك در ای٢ ٠ٛاٝ

ا٣كا كؿی٥ٞ ام اؿث ةؼام ارجتاط ةا دیگؼاف ك دتث  .ركق٢ ك د٤ٝكی٢ ةؼام ظ٨ا٤٣غق ةیاف ٠یك٤غ

از ا٣كا ٨٣یـی ای٢ اؿث ک٥ ةح٨ا٣یٟ آ٣چ٥ را ک٥ ٠ی ا٣غیكیٟ ك درؾ  ٨ُ٤٠ر .آ٨٠ظح٥ ٦ا ك جسؼة٥ ٦ا

یك ٨٣ع ةازم ذ٢٦ اؿث ک٥ ٦ؼٚغر ًتیْی  ا٣كا .٨٣قح٢ ة٥ دیگؼاف ا٣حٛاؿ د٦ی٠ٟیك٤یٟ از ًؼیٙ 

ٝػجف از ًؼیٙ ظٞٙ ک٤ف آزاد ذ٢٦ ةاال  ك .جؼ ك ظ٨د ا٣گیعح٥ جؼ ةاقغ ظالؽ جؼ ك ؿیاؿ جؼ اؿث

 #1382صـی٤ی ٣ژاد، $ .٠یؼكد

 درةارق درس ا٣كا در ٠غرؿ٥، صؼؼ ٦ام گ٘ح٥ قغق ك گ٘ح٥ ٣كغق م ٗؼاكا٣ی ٦ـث ک٥ ٥١٦ 

صؼٗی ک٥ ةؼ ؿؼ ٦ؼ زةا٣ی ٦ـث، ای٤ك٥ چؼا  ٢یزاٝتحؼ .ق٤یغ٣ی ك ج٘كؼ ةؼا٣گیؽ اؿث ٦ا آفم 

جغریؾ در درس ا٣كا ؿك٨ف ك ةی جضؼکی د٧٦ا ؿا٥ٝ دارد ك چؼا ٦یچ جٕییؼم در  ٦ام قی٨ق

 ركش یادد٦ی در ای٢ ْٗاٝیث جضنیٞی پای٥ دادق ٣كغق اؿث؟

اؿث ك ةچ٥ ٦ام ٠ا ٣یؽ در ٨ًؿ  "دؼكت"از  ة٧حؼ "ّٟٞ"پغراف ٠ا در ا٣كام ظ٨د ٨٣قح٤غ ک٥  

ؿك٨ف  ٢یا .اؿث "دؼكت"ة٧حؼ از  "ّٟٞ"قاف ٟٚٞ ٗؼؿایی کؼد٣غ ك ٠یك٤٤غ ک٥  ام ٠غرؿ٥صیات 

ك ة٥ ٗؼا٨٠قی ؿپؼدف ٦غ٧ٗام  ج٨ز٧ی ةیةح٨اف گ٘ث  غیقا ك ةی جضؼکی از کسا ٣اقی ٠یك٨د؟

ؾ ا٣كا ١٦چ٤اف پایغار ةاٚی ٔٞي ك ٣ا٤٠اؿب ؿ٤حی در جغری ٦ام قی٨قای٢ درس ؿتب قغق اؿث 

٣حیس٥  .ک٥ ٥١٦ قایغ ك ٣اَؼ آف ٦ـحیٟ، از ٣ـٞی ة٥ ٣ـٜ دیگؼ ةؼؿغ ة١ا٤٣غ ك ٣حایر جاؿٖ ةار آف

٦ام جاؿٖ ةار ای٢ ؿك٨ف ةیكحؼ از ٦ؼکؾ ٠ح٨ز٥ ا٣ـا٧٣ام ظؼدؿاؿ ك ةی گ٤ا٦ی ٠یك٨د ک٥ 

غ ك در ٥ٌ٘٣ ٣ـیتكاف قغق اؿث كٝی ٠ساؿ درظكف ١٣یاة٤ "اؿحْغاد ٨٣قح٢"٦٨٠تث ا٧ٝی 

٦ا درس ظ٨ا٣غق ةاقغ، ًْٟ ٤ًؽ جٞط ا٣كا را  ک٥ در ٠غرؿ٥ ةی قك ٦ؼکؾ .کكح٥ ٠یك٨د

٦ایی ٟٔ ا٣گیؽ از  غ ٥٣٨١٣ج٨ا٣ ٠یچكیغق اؿث ك ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ظاًؼات دكراف جضنیٞی ظ٨د 

 #54ص  ،1383$رؤكؼ، ...٧٠ارت ٠ؼةیاف در ؿؼک٨ب ای٢ اؿحْغاد ة٥ یاد آكرد
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م اةحغایی درس ا٣كا ٨١ْ٠ال ٨٠رد  ٠اف ٠عن٨ما در دركقدرس کك٨ر ٦ام کالسدر  

ةْىا دیغق قغق ک٥  .ق٨د ك ةی ٧٠ؼم كاِٚ ٠یك٨د ك ا١٦یث چ٤غا٣ی ةؼام آف دادق ١٣ی ج٨ز٧ی ةی

ا٠ؼ ؿتب  ٢ی١٦ .ق٨د اظحناص دادق ٠ی ...ؿاّث آف ة٥ درس ٦ام دیگؼ ١٦چ٨ف ریاوی، ٨ّٞـ ك

ق٨د ک٥ درس ا٣كا ا١٦یث یادگیؼم چ٤غا٣ی  اف ایسادآ٨٠ز دا٣ف٠یك٨د ای٢ ج٘كؼ در ٠ْٟٞ ك 

 #1389آ٨٠زگار، $ .٣غارد

ةاقغ ك ٨١ْ٠ال ٨٠و٨ّاجی ٔیؼ اظحیارم  ركش جغریؾ ا٣كا ٨١ْ٠ال ركقی ظكك ك ایـحا ٠ی 

کا٦ف یاةغ ك ّال٥ٚ ام  ٦ا آفق٨د ا٣گیؽق ك ٦یساف در  ق٨د ک٥ ؿتب ٠ی اف دادق ٠یآ٨٠ز دا٣فة٥ 

اف در آ٨٠ز دا٣فی جؼس از ٨٠اظػق قغف در ةؼاةؼ ٠ْٟٞ ك ٨٣ّ ٢ی١٦چ٤ .ة٥ ٨٣قح٢ ٣كاف ٣غ٤٦غ

٤غ ظ٨د را ةا ٨٠و٨ع ج٨ا٣ ١یاف ٣آ٨٠ز دا٣فم٨رت ّغـ ٨٣قح٢ ا٣كا كز٨د دارد، چؼا ک٥ ةْىی از 

ا٠ؼ ؿتب ٨٣ّی جؼس ك  ٢ی١٦ .ظ٨اؿح٥ را ة٨٤یـ٤غ ٦ا آفا٣كا كٗٙ د٤٦غ ك آ٣چ٥ را ک٥ ٠ْٟٞ از 

 .ق٨د اف از درس ا٣كا ٠یآ٨٠ز دا٣فقایغ ٣٘ؼت 

 گػقح٥ از ٨٠ارد ٨ٗؽ اٝػکؼ ٨٠ارد دیگؼم ٣یؽ ٣اـ ةؼد ١٦چ٨ف:

 ركش جغریؾ ا٣كا ّغـ آق٤ایی ٠ْٟٞ ةا .1

 ٣غاقح٢ ٠ْیار ٠كعل ةؼام ارزیاةی ای٢ درس .2

 افآ٨٠ز دا٣فقك٨ٗایی ظالٚیث  م قی٨قام از ١ْٞ٠اف ةا  ّغـ آق٤ایی ّغق .3

اف ة٥ ٤٦گاـ جْیی٢ ٨٠و٨ع آ٨٠ز دا٣فٗكؼم  ٦ام ج٨ا٣اییة٥ ّالیٙ ك ا٣گیؽق ٦ا ك  ج٨ز٧ی ةی  .4

 #1378$کا١َیاف،  .ا٣كاء

د٦یٟ ك از آ٣اف ا٣كاء  جغریؾ ٣كغف درس ا٣كاء، ی٤ْی ة٥ ک٨دکاف آ٨٠زش ١٣ی     -5

 #1386ا١ُّی ٣ژاد، $ .ظ٨ا٦یٟ ٠ی
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 اؾتفبزُ اظ ضٍيکطز گلؿط زض ضفغ هَاًغ اًكب ًَيؿی

غ ٠ككالت ا٣كا در ٠غارس ایؼاف ةؼرؿی قغ ك چ٥ در ٠ٛا٥ٝ ة٥ آف پؼداظح٥ ق ةا ج٨ز٥ ة٥ آف

١٦چ٤ی٢ آف ةعف از ٣ُؼی٥ جئ٨رم ا٣حعاب ک٥ ة٥ ظالٚیث ك آزادم ١ّٜ در کالس ٠ؼة٨ط اؿث 

گٞـؼ، در ادا٥٠ پیك٧٤اداجی  م ٣ُؼی٥ةا ج٨ز٥ ة٥ ةیا٣ات ٨ٗؽ ك ١٦چ٤ی٢ ةؼداقث از  صاؿ .ةیاف قغ

 .ق٨د ٠یپ٨یا ارائ٥  در راة٥ٌ ةا داقح٢ کالس ا٣كام ظالؽ، قاد، پؼةازدق ك

كدرک٤ار آف پیكؼٗث  .ة٧حؼی٢ ٠ضیي ةؼام ظٞٙ آدار ٣گارقی ک٨دؾ جٞٛی ٠یك٨د ظا٨٣ادق .1 

چ٤غ ؿاؿ ةْغ از ج٨ٝغ، ک٨دؾ  ج٧٤ا .٠ح٨٤ع در ای٢ ٠ضیي اؿث مةؼظ٨رد ٗؼاگیؼ اكؿث ک٥ ٣حیس٥،

 #1369ی٨ؿ٘ی، $ .ٚادر اؿث جا ظ٨د جتغیٜ ة٥ یك ٣گارش ک٤٤غق ق٨د

ؼی٥ جئ٨رم ا٣حعاب، ٠یح٨ا٣یٟ از ٠ضیي ظا٨٣ادق ةؼام رقغ ٨ٚق م ظالٚیث در ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ُ

ک٥ ةا آ٨٠زش ٦ام ظاص ة٥ كاٝغی٢ ةـحؼ ٤٠اؿب  ای٢ قكٜ ک٥ ةا ة٥ .ا٣كا ٨٣یـی ة٧ؼق ز٨ییٟ

ةؼام ج٘كؼ ظالؽ ك ٚغرت اظحیار ٗؼز٣غاف را ٗؼا٦ٟ ؿازیٟ، ةؼظی از آ٨٠زش ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ ٣گارش 

٠ذال كاٝغی٢  .یٟ جا ةا زةاف ظ٨د٠ا٣ی ك قیؼی٢ جؼ ة٥ ٗؼز٣غا٣كاف ةیا٨٠ز٣غرا ة٥ كاٝغی٢ آ٨٠زش د٦

ٗىام ةاز یا ًتیْث ةـحؼ ظالٚیث را ٗؼا٦ٟ ک٤٤غ  در ٠كاف ك ٗىام ٤٠اؿب در ٤٠ؽؿ ایساد ک٤٤غ،

ةع٨ا٤٦غ آ٣چ٥ را ک٥ دكؿث دار٣غ ةغكف جؼس ك ٠ا٣ِ ة٥ ركم کأػ ةیاكر٣غ، ام٨ؿ ا٣كا  ٦ا آفك از 

ةا ج١ذیٜ از کحاب ٦ام ادةی ک٨دکا٥٣ یا ةؽرگـاؿ ة٥ آ٣اف آ٨٠زش د٤٦غ ك ةا ٨٣یـی درؿث را 

ق٨ر ك ق٨ؽ ٨٣یـ٤غگی ك ظٞٙ  ٦ا آفم جعیٞی ك دكؿث داقح٤ی ٤٠اؿب ؿ٢ ٦ا داؿحافظ٨ا٣غف 

 .کؼدف را در آ٣اف ة٥ كز٨د ةیاكر٣غ

٣یٟ ٨ًر ک٥ ٠یغا ١٦اف .ا٦ام ٠عن٨ص ا٣كاء ةؼام جغریؾ ك امالح درس ا٣ك جغكی٢ کحاب .2 

درس ا٣كا در ٠غارس ایؼا٣ی جا صغكد زیادم ةـحگی ة٥ ٨٣ع ٣گؼش ك ةؼداقث ٠ْٟٞ از ای٢ درس 

دارد ك ةـح٥ ة٥ ٨٣ع ةؼداقث ٠ْٟٞ چ٥ از ركم ؿ٤ث ٦ا ك آ٨٠زش ٦ام ٚغی١ی ك چ٥ از ركم ٣ُؼ 

ة٤اةؼای٢ در كص٥ٞ م اكؿ ةایغ ٣گؼش ٠ْٟٞ را ة٥ ا١٦یث  .قعنی جغریؾ ای٢ درس ٠ح٘اكت اؿث

جٕییؼ د٦یٟ ك ةا آ٨٠زش ركش جغریؾ ٦ام ٨٣ی٢ ای٢ درس را ٦ٟ ةؼام ٠ْٟٞ ك ٦ٟ  ای٢ درس
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از آف زایی ک٥ ای٢ درس ة٥ م٨رت اظحیارم ج٨ؿي ٠ْٟٞ جغریؾ  .د٤ٝكی٢ جؼ ک٤یٟ آ٨٠ز دا٣ف

ك کحاب ك ركش جغریؾ ظیٞی ظامی ٣غارد ةْىا ٠كا٦غق ٠یك٨د ک٥ درس ج٨ؿي ظ٨د  ق٨د ٠ی

اف پیغا ٠یك٨د ک٥ درس ا٣كا درس آ٨٠ز دا٣ف٣گؼش ٣یؽ در ٠ْٟٞ زغم گؼٗح٥ ١٣یك٨د ك ١٦ی٢ 

ة٤اةؼای٢ ةا جغكی٢ یك کحاب ركش جغریؾ  .١٧٠ی ٣یـث ك ٣یاز ة٥ جالش ك یادگیؼم چ٤غاف ٣غارد

 .ا٣كا ٠یح٨ا٣یٟ جا ا٣غازق زیادم ا١٦یث درس ا٣كا را ةاال ةتؼیٟ

رادر چارچ٨ب ك  ٦ا فآاف ة٥ ٨٠و٨ّی ظاص پؼ٦یؽ ق٨د ك ٗكؼ آ٨٠ز دا٣فاز ٠ضغكد کؼدف  .3 

ؿٞب  ٦ا آفاف از آ٨٠ز دا٣فٗىام ةـح٥ ام ٚؼار ٣غ٦یٟ چؼا ک٥ ةا دادف ٨٠و٨ّات جض١یٞی ا٣كا ة٥ 

آزادم کؼدق ایٟ ك ذ٤٦كاف را در چارچ٨ةی ةـح٥ ٚؼار دادیٟ ك ظ٨اؿح٥ ایٟ ک٥ ٠ٌاةٙ ٠یٜ ٠ا 

حعاب اؿث ک٥ ّال٥ٚ ك ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ در ٣ُؼی٥ گٞـؼ گ٘ح٥ قغ ای٢ آزادم ا٣ .رٗحار ک٤٤غ ك ة٨٤یـ٤غ

اف آ٨٠ز دا٣فة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ةیكحؼ ةایغ از ٨٠و٨ّات اظحیارم ك ٨٠رد ّال٥ٚ  .ق٨ؽ ایساد ٠یك٤غ

ةـحؼ  جا .اف ٣غاقح٥ ةاقیٟآ٨٠ز دا٣فؿْی ک٤یٟ ز٧ث د٦ی ظامی ة٥ اٗكار  ك .اؿح٘ادق ک٤یٟ

 .ظالٚیث را ٦ؼچ٥ ةیكحؼ ٗؼا٦ٟ ک٤یٟ

ؿاّث ٠غاكـ جٕییؼ دادق جا در ؿاّث اكؿ درس ا٣كا را از یك ؿاّث ة٥ دك ؿاّث .4 

اف ؿؼ کالس در ؿاّث اكؿ ا٣كا ظ٨د را ٨٣قح٥ ك ؿاّث دكـ آ٨٠ز دا٣ف٨٠و٨ّی ٠ٌؼح گؼدد ك 

ةؼام ارائ٥ دادف ا٣كائی ٨ٌٞ٠ب در ؿؼ زٞـ٥  آ٨٠ز دا٣فای٢ ١ّٜ ة٥ آ٠ادگی  ک٥ .ٚؼائث ١٣ای٤غ

دٔغ٥ٔ ٨٣قح٢ ا٣كا ك  آ٨٠ز ٣فدا١٦چ٤ی٢ ٠ا٣ِ از آف ٠یك٨د ک٥  .ا٠حضاف ک١ك ةـیارم ٠یك٤غ

مؼؼ كٚث در ٤٠ؽؿ را داقح٥ ةاقغ ک٥ ای٢ ظ٨د ازتار ایساد ٠یك٤غ ك ة٥ ٨٣ّی آزادم ا٣حعاب را 

 .ةؼد زیؼ ؿ٨اؿ ٠ی

دؿح٥ ز١ْی: ة٥ ای٢ م٨رت ک٥ از ةچ٥ ٦ا ةع٨ا٦یٟ ٦ؼ کؾ در ٨٠رد ٨٠و٨ع ٨٠رد  ما٣كا .5 

را جتغیٜ ة٥ یك ا٣كا ١٣اییٟ ک٥  ٦ا آف م ٠٥س٣ّ٨١ُؼ یك ز٥ٞ١ یا پاراگؼاؼ ة٨٤یـغ ك در پایاف، 

م٨رت ک٥ ز١الت یا ّتارات ٥١٦  ة٥ ای٢ ی٤ْی .اف ٚؼار ٠یغ٦یٟآ٨٠ز دا٣فای٢ کار را ٣یؽ ة٥ ٧ّغق 

اف را پام جعح٥ یا ركم ةؼگ٥ ة٨٤یـیٟ ؿپؾ ة٥ م٨رت گؼك٦ی، داكًٞتا٥٣ یا ٥١٦ م آ٨٠ز دا٣فم 
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ا٠ؼ ةاّخ  ٢یا .یك ا٣كام کٞی ة٨٤یـ٤غةچ٥ ٦ا ز١الت را ة٥ ؿٞی٥ٛ م ظ٨د ؿؼز١ِ ک٤٤غ ك 

آ٧٣ایی ک٥ ٧٠ارت یا  یصح اف،آ٨٠ز دا٣ف٥١٦ م  ٢ی١٦چ٤ .ک٥ ج٘كؼ ز١ْی ا٣كا ةـازد ق٨د ٠ی

 .ّال٥ٚ چ٤غا٣ی در ای٢ کار ٣غار٣غ در ای٢ کار قؼکث ٠یك٤٤غ چ٥ ةـا ک٥ ج٨ٛیث ك ّال٥ٚ ٤٠غ ق٣٨غ

اف کالس ك یا ٗؼدم ظارج از آ٨٠ز ٣فداای٢ قی٨ق از جغریؾ یكی از  در ةا پا٣ح٠٨یٟ: ا٣كا .6 

ؿپؾ از  .ازؼا ٠یك٤غ _ک٥ ٤ْ٠ا دار، ٚاةٜ ٧ٟٗ ك ٨١ٞ٠س ةاقغ_کالس یك ٥ٌْٚ پا٣ح٠٨یٟ

ی ك یا داؿحا٣اف ظ٨اؿح٥ ٠یك٨د ک٥ ةؼداقث ظ٨د را از پا٣ح٠٨یٟ ٨٠رد ٣ُؼ ة٥ م٨رت آ٨٠ز دا٣ف

٨قحار ٦ام ٠ح٘اكت ك قا٦غ ٣ ک٥ .٥ٌْٚ ادةی یا ٠ح٢ ٤ْ٠ا دار ة٨٤یـ٤غ ك در کالس ةع٨ا٤٣غ

 .اف ظ٨ا٦یٟ ة٨دآ٨٠ز دا٣فظالٚا٥٣ از 

ا٣كا در یك ٠ضیي ظاص: ٠یح٨ا٣یٟ چ٤غ زٞـ٥ از درس ا٣كا را ة٥ ای٢ ركش، ة٤ا  ٨٣قح٢ .7 

اف را ة٥ ٠ضیي ك ٗىایی ة٥ ٔیؼ از آ٨٠ز دا٣فدر ز٠ا٣ی ٤٠اؿب  ٠ذال .ة٥ ا٠كا٣ات اظحناص د٦یٟ

ضیي ا٧ٝاـ ةگیؼ٣غ ك ٦ؼ آ٣چ٥ را ک٥ دكؿث دار٣غ ةا ج٨ز٥ ةع٨ا٦یٟ ک٥ از ٠ ٦ا آفکالس ةتؼیٟ ك از 

ای٢ ٠ضیي ٦ؼ زایی ٠یح٨ا٣غ ةاقغ صحی  .ة٥ آف چیؽم ک٥ ٠یتی٤٤غ یا ٠ی ق٣٨٤غ ة٨٤یـ٤غ

 ...آةغارظا٥٣ یا صیاط ٠غرؿ٥، ؿا٢ٝ ازح١اّات، پارؾ یا ٗىام ؿتؽم در ٣ؽدیكی ٠غرؿ٥ ك

ی در راؿحام ظالٚیث ذ٢٦ ک١ك ج٨ا٣یٟ از ٨٠ؿیٛ ای٢ ركش ٠ی در ك ا٣كا: یٛی٨٠ؿ .8 

یا یك ٥ٌْٚ ٨٠ؿیٛی ز٣غق ة٥  ..ای٢ م٨رت ک٥ یك جؼاؾ ٨٠ؿیٛی ةی کالـ ٠الیٟ ك ة٥ .گیؼیٟ

اف ةع٨ا٦یٟ آ٨٠ز دا٣فرا در کالس پٞی ک٤یٟ ك ؿپؾ از  ...ک١ك یك ؿاز ك یا ٨٠ؿیٛی ؿ٤حی ك

ٟ یا ٣ذؼ ة٥ ركم کأػ ک٥ آ٣چ٥ را ک٥ ة٥ ذ٤٦كاف ٠یؼؿغ ة٥ قكٜ ٠ح٢ ادةی ك یا ٦ؼ ٠ح٢ دیگؼ، ٣ُ

 .ةیاكر٣غ

صا٥ُٗ کارم ٠ؤدؼ ؿث ک٥ ٨٠ؿیٛی ةؼ ایساد ج١ؼکؽ ك ج٨ٛیث ا ٣كاف د٤٦غق ای٢ ٦ا پژك٦ف

ة٧ت٨د   ٨٠زارت  ٨٠ؿیٛی ک٥ ةْىی كٚث ٦ا گ٨ش کؼدف ة٥ د٦غ ٠یآز٠ایكات ٣كاف  .اؿث

اصح١االن ٨١٣دق اؿث ة٥ ٣ُؼ٠ی رؿغ  دیغارم ة٥ ؿؼّث ایساد –ٗىایی ٦ام ٧٠ارت٠عحنؼم را در 

ؼادم ک٥  ك اصـاؿاجكاف را  ا٣غ کؼدقگ٨ش کؼدف ة٥ ٨٠ؿیٛی قؼایي ةا ٣كاط جؼم پیغا  كؿی٥ٞ ة٥ٗا

 #1390$٠یؼ آجكا٣ی، ١ّٞكؼدقاف ة٧ت٨د پیغا ٨١٣دق اؿث  .ا٣غ قغقك ٨٦قیار جؼ ا٣غ ٨١٣دقر٦ا 
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ف را ةا اآ٨٠ز دا٣فای٢ ركش ةا اؿح٘ادق از ٠ح٨ف ادةی ك قْؼ ؿْی داریٟ  در ك ا٣كا: قْؼ .9 

ای٢ قكٜ ک٥ در کالس درس اةحغام  ة٥ .ایساد ک٤یٟ ٦ا آفادیتات آق٤ا ک٤یٟ ك ذكؽ ادةی را در 

اف آ٨٠ز دا٣فادةی یا یك قْؼ ٤ْ٠ی دار كزیتا ظ٨ا٣غق ٠یك٨د ؿپؾ از  م ٥ٌْٚؿاّث یك 

٠یع٨ا٦یٟ ٦ؼچ٥ راک٥ در راة٥ٌ ةا ای٢ ٠ح٢ ة٥ ذ٤٦كاف ٠یؼؿغ ةیاف ک٤٤غ ك ركم کأػ ةیاكر٣غ، 

ّٟ از جضٞیٜ ٠ح٢ ٨٠رد ٣ُؼ، کا٠ٜ کؼدف یا جٕییؼ دادف آف، آٗؼیغف یك ٠ح٢ ادةی دیگؼ ةا ا

در ای٢ ركش ٣گارش، ة٥ ٨ًر ٔیؼ ...اٚحتاس از ١٦ی٢ ٠ح٢، ٨٣قح٢ قْؼ یا ٠ح٤ی در راة٥ٌ ةا آف ك

٠ـحٛیٟ ةا ٣گارش ٠ح٨ف ادةی آق٤ا ٠یك٣٨غ ك ؿْی ٠یك٤٤غ ٨ٚا٣ی٢ ك ام٨ؿ را ١٦ا٤٣غ ٠ح٢ ظ٨ا٣غق 

 .رّایث ک٤٤غ قغق

در کالس  _...قْؼك ، ٠ح٢ ادةی،داؿحافاّٟ از _٣ی٥١ ج١اـ: در ای٢ ركش اةحغا ٠ح٤ی  ٠ح٢ .10 

ظ٨ا٦یٟ ادا٥٠ ٠ح٢  اف ٠یآ٨٠ز دا٣فق٨د ك ؿپؾ از  اف ظ٨ا٣غق ٠یآ٨٠ز دا٣فدرس ج٨ؿي ٠ْٟٞ یا 

ای٢ ركش  در .را آ٨ٌ٣ر ک٥ ةؼداقث ٠یك٤٤غ یا دكؿث دار٣غ کا٠ٜ ک٤٤غ ك در کالس ارائ٥ د٤٦غ

ق٨د ک٥ ٦ؼ یك زیتایی  قا٦غ ظ٨ا٦یٟ ة٨د ک٥ از یك ٠ح٢ كاصغ ةؼداقث ٦ام ٠حاكجی ارائ٥ ٠ی

 .اف را ٣كاف ٠یغ٦غآ٨٠ز دا٣فظاص ظ٨د را دارد ك ظالٚیث 

م ایغق ةا اؿح٘ادق از ٗیٟٞ: اةحغا یك ٗیٟٞ یا ٚـ١حی از آف ک٥ ٨٠و٨ّی ٤ْ٠ا دار  ارائ٥ .11 

از  ؿپؾ .٠ا ةاقغ را در کالس ة٥ ١٣ایف ٠یگػاریٟداقح٥ ةاقغ ك ٤٠اؿب ؿ٢ ٠عاًب 

رؿغ  چ٥ را ک٥ ة٥ ذ٤٦كاف ٠ی ظ٨ا٦یٟ ک٥ در ٨٠رد ٗیٟٞ ٨٠رد ٣ُؼ ٦ؼ آف اف ٠یآ٨٠ز دا٣ف

ی ٠ح٘اكت ةا ٗیٟٞ، ٠ح٤ی ا٧ٝاـ گؼٗح٥ قغق از ٗیٟٞ ك داؿحا٨٣٣قحار ٠یح٨ا٣غ ٣ٛغ ٗیٟٞ،  ٢یا .ة٨٤یـ٤غ

ح٘ادق از ای٢ ركش ٠ا ج٨ا٣ـح٥ ایٟ ٤٠تِ ا٧ٝاـ ٨١ٞ٠ؿی ةا اؿ .یا ٦ؼ ةؼداقث ك ٨٣قحار دیگؼم ةاقغ

 .اف ٚؼار د٦یٟ ک٥ ةا اؿح٘ادق از آف ة٥ راصحی ةح٨ا٤٣غ ا٣كا ة٨٤یـ٤غآ٨٠ز دا٣فدر اظحیار 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |591 
 
 

 هٌبثغ

 .٣كؼی٥ زةاف ك ادب ٗارؿی .رقغ آ٨٠زش زةاف ك ادب ٗارؿی .#1365$ .٣ژاد، روا یا٣ؽاة

 35جا  34 ص .7.ق١ارق

٠ٛاالت دك٠ی٢  ظالم٥ .ركش جغریؾ ا٣كا در دةـحاف .#1372$ .٢، ٠ض١غ صـآ٨٠زگار

 37ص  .ؿ١پ٨زی٨ـ زایگاق جؼةیث در آ٨٠زش ك پؼكرش دكرق اةحغایی

جؼز٥١ ٤٠ن٨ر ٧ٗیٟ، ج٧ؼاف:  .یادگیؼم ك آ٨٠زش زةاف ام٨ؿ .#1381$ .داگالس، ةؼاكف اچ

 ر١٤٦ا

 ؼج٧ؼاف: ا٠یؼ کتی .ٗؼ٤٦گ ٠ْی٢، چاپ چ٧ارـ .#1364$ .، ٠ض١غ٢ی٠ْ

 : ٨ٝح زری٢ج٧ؼاف ا٣كا دیغگاق ٦ا ك ركش ٦ا، .#1382$ .٣ژاد، صـی٢ ی٤یصـ

ق١ارق  .پی٣٨غ .٣گؼا٣ی ةؼام درس ا٣كا یا ٣گؼا٣ی ةؼام ا٣غیكیغف .#1389، اؿ٤٘غیار؛ $م٠ْح١غ

 37جا  36ص  ،378

: ٠ؼکؽ جؼز٥١ ك ٣كؼ ج٧ؼاف .جؼز٥١ ٧٠ؼداد ی٨ؿ٘ی .ک٨دؾ ك جْٞیٟ ك جؼةیث .#1369$ .ٗاٝك٤ؼ

 کحاب

اف دكرق آ٨٠ز دا٣ف#، را٦كار ٦ام اٗؽایف ٠یؽاف ّال٥ٚ ة٥ ا٣كا 1386ا١ُّی ٣ژاد، کتؼم؛ $

 پژك٦ف دةـحاف ق٧یغ ٠ؼدكظی .اةحغایی

جؼز٥١ ّٞی  .ا٣حعاب مجئ٨ر .آ٠غم ةؼ ركا٣ك٤اؿی ا٠یغ در .#1392$ .، كیٞیاـ كکارٝی٢گٞـؼ

 ج٧ؼاف: ؿای٥ ؿع٢ .ماصتی

 ؿ٧ٟ ٠ْٟٞ قی٨ق ٠ْٟٞ، ج٧ؼاف: ؿای٥ ؿع٢ .#1383$ .، ّٞیرؤكؼ

٠ٛا٥ٝ ٦ام ١٦ایف  .٣ٛغ ك ةؼرؿی كوْیث ا٣كا در دكرق اةحغایی .#1378$ .، ص١ؽقافیکا١َ

 ٦ام ایؼاف

اف ٨زآ٠ دا٣فجادیؼ ٨٠ؿیٛی کالؿیك ةؼ پیكؼٗث جضنیٞی  .#1390$ .آجكا٣ی، ز٦ؼا ؼیا٠

 ٠ح٨ؿ٥ٌ
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