
1 

 

 چوب طراحی آموزشی با رویکرد تلفیقی و موقعیت محورچهار

           مطالعات اجتماعی پایه نهمنام درس :  

     پرشمار هاي  بكارگيري رسانه نوآوري در توليد و    : آورینو  محور

سهآموزش اختالف ساعت مناطق مختلف کره زمين با ترسيم مختصات جغرافيایی در حياط مدر  موضوع تدریس:  

   اعضای تیم: نام و نام خانوادگی 

 سرگروه مطالعات اجتماعی استان آذربایجان شرقی            نيلوفر عابدین پور  -

 سرگروه مطالعات اجتماعی استان آذربایجان شرقی                  عبداله طالشی   -

  تبریز  3دبير مطالعات اجتماعی ناحيه                   رامينا عارفی     -

  :بتوانند باید درس این پایان از پس آموزان دانش:  رات یادگیریانتظااهداف و   -

  را محاسبه کنند. زمینکره  مختلف مناطق در زمان اختالف

 د.انتخابی خود را به دیگران معرفی کنن مختصات نقاط

 را بيان کنند. مفهوم حرکت وضعی

 در فعالیت های تیمی، با عالقه و رغبت همکاری کرده، هم کالسی های خویش را تحت تأثیر قرار دهند. 

 فرهنگ زیست محيطی خود را ارتقا دهند.

 دازيخالقيت و ایده پراستفاده از توانمندي هاي خود، در ارتقاي فرهنگ نيل به اهداف کارآفرینی، با در جهت 

 مشارکت داشته باشند. كالسی هاي خودهم

آنها را روي را شناخته و  بتوانند  خط استوا و نصف النهار مبدأباید   اندانش آموز پیش دانسته ها و ارزشیابی آغازین :  -

 ( درس اول کتاب مطالعات اجتماعی نهم.) مفاهيم مربوط به کره جغرافيایی نشان دهند

 الت واگرا در ابتداي تدریس از دانش آموزان )با رعایت تفاوتهاي فردي( پرسيده می شود.این مفاهيم به صورت سوا

سپس اصالحات: طول جغرافيایی، عرض جغرافيایی، قطب جنوب، نصف النهار مبدأ و حرکت وضعی را با توجه به شكل زیر 

 تشخيص دهند.

 
ها می دهد تا در  کرده و در روي مقواهاي باطله تحویل گروهگذاري مفاهيم فوق نام معلم  اسم گروه ها را هم با اسم یكی از

 پشت لپتاپ خویش بچسبانند.
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اجازه دهند که نقشه طول و خواسته شده تا مدیریت محترم مدرسه قبال از  تدارکات فرصت های متنوع یادگیری :   -

موزان خواسته شده تا ميز و عرض جغرافيایی را به کمک همكاران گروه در حياط مدرسه ترسيم کنيم. از دانش آ

صندلی ها، گلدان ها، کره هاي جغرافيایی و لپتاپ ها را در حياط مدرسه در سایه درختان و رو به شمال جغرافيایی 

با خود  یک ساعت روميزي کوچک را  . معلمقرار دهنددر روي زمين بچينند و نقشه جهان نما را هم در کنار ميز معلم 

برگه هاي سوال ارزشيابی آغازین تعيين ، گروه هانام مقواهاي باطله ين در این تدریس به به کالس می آورد. همچن

برگه هاي ارزشيابی تكوینی مختصات جغرافيایی، فلش هاي مثبت و منفی مقوایی تعيين کننده ، کننده نام گروه ها

 . استاجتماعی نهم نياز  کتاب درسی مطالعاتو افزایش یا کاهش ساعت هر یک از قاچ ها 

یاددهی( –)فرایند یادگیری  اجرای تدریس  

زمان 

 بندی

 محورها نقش تسهیل گری معلم

دقيقه 3 گذاشتن یک ساعت روميزي کوچک در جيب مانتو معلم و بعد از ایجاد انگيزش و  

خط استوا و نصف النهار  دربارهپرسش   -به دانش آموزان آن نشان دادن کنجكاوي 

طول جغرافيایی، عرض جغرافيایی، قطب جنوب، نصف النهار اصالحات: پرسش از  - مبدأ

مبدأ و حرکت وضعی همراه با سنجش آغازین با نشان دادن آنها در روي برگه نقشه 

 زمين

کاوش و پژوهش -1  
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دقيقه 4 باید به سوال معلم پس از همفكري در گروه در تمام مراحل تدریس دانش آموزان حتما  

ورت گيرد. در فرایند تدریس همواره با مشارکت  همه خود پاسخ دهند تا هم افزایی ص

و عرض  طول به عنوان نماینده گروه براي نشان دادن  از دانش آموزان فراگيران، یكی

 و یا ساعت شهر و کشور انتخابی فراخوانده می شود. جغرافيایی

ل و هم اندیشیتعام -2  

دقيقه 2 نحوه تبدیل کره جغرافيایی به نقشه مسطح را نشان  ،نفره 12تيم فراگيران با تشكيل  

همچنين موقعيت محل تقاطع استوا با نصف النهار مبدأ، موقعيت قطب شمال و  دهندمی 

درجه را در روي نقشه ترسيم  180و جنوب و موقعيت محل تقاطع استوا با نصف النهار 

و ایميل    wordهمچنين از نرم افزار  معلم در حياط مدرسه به نمایش می گذارند.  شده

 براي انتقال مفاهيم استفاده می کند. خویش

دست ورزي و به  -3

 کارگيري فناوري

 عرصه ها
 انتظارات از دانش آموزان

 عناصر
 

  

 

 

 

 

 طبیعت دیگران خود خدا

 تعقل
کشورهای مختلف  اختالف ساعتدر زمینه    * 

 .تفکر و تفحص کند

را با هم  ها کشور طول و عرض جغرافیایی *   

 مقایسه کرده و تفاوت ها را بررسی کند.
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تدبر  نحوه خلق و پیدایش کره زمینزمینه  رد    *

 .کند

 

 

 

 

 

 

ارتباط با عرصه هاي      -4

)خود ، خدا ، خلقت ،      

(خلق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را مورد  مختلفکشورهای  زمانیتفاوت   *  

 .بررسی قرار دهد

متاثر از عقاید اسالمی  و تاریخ  به فرهنگ    *

 .مند شوده عالق

برای تقویت هنجارهای خوب زیست محیطی  *    ایمان

 .عالقه نشان دهد مکان زندگی خود

 * *  
در تقویت  ارتباط با سایر کشورهابه نقش 

 باور داشته باشد. صلح و امنیت 

را  خط استوا و نصف النهار مبدأ بتواند   * 

 تعریف کند.

 علم

 را اختالف ساعت کشورهای مختلفتواند ب  *  

 .بشناسد

 را بیان شعار زیست محیطی روزتواند ب *  * 

 .کند

  اختالف ساعت کشورهاعلت بتواند   *  

 کشورها  را توضیح دهد.

کشور ساعت شهر و گزارش خالصه ای از   *  

 نماید. ارائه را انتخابی خود

  * *  عمل
 تحقیق خط بین المللی زمان خصوص در

علت عدم انطباق کامل آن با نصف  و کرده

 .کنددرجه را بیان  180النهار 

را  ختلف جهان ساعت مکان های مبتواند  *   

 نشان دهد.

متاثر از عقاید  در جهت تقویت رفتارهای    *
 .تالش کندایرانی  - اسالمی

 اخالق
  *  

مطلوب در  و هویت برای ایجاد فرهنگ

فرآیند اجتماعی شدن احساس مسئولیت 

 .کند

 *  * 
یمی، با عالقه و رغبت در فعالیت های ت

 همکاری کند.
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نشاط و انگيزه در فرآیند آموزش و یادگيري و بهره گيري  كرد کار تيمی و مشارکتی باروی با دقیقه5

با آغاز کرده و سپس نام خدا و سالم و  احوال پرسی ، درس را با از فرصت هاي متنوع محيطی

الزم براي  انگيزه اسعی می کنيم ت گذاشتن یک ساعت روميزي کوچک در جيب مانتو معلم

موقعيت محل تقاطع استوا با تا  آورند. حال فرصتی پدید می آوریم ستبد را  یادگيري درس

 180نصف النهار مبدأ، موقعيت قطب شمال و جنوب و موقعيت محل تقاطع استوا با نصف النهار 

و علت انتخاب آن نقطه  گذارندياط مدرسه به نمایش بدرجه را در روي نقشه ترسيم شده در ح

 را بيان کنند.

شهر تهران، لندن، اتاوا، ليما و کانبرا از کشورهاي مختلف از نماینده گروه ها می  5بيان نام با  

این شهرها را از نقشه جهان نما پيدا کرده و در مختصات آن  طول  و عرض جغرافياییخواهيم  

شهرها بایستند. حال از دانش آموزي که در موقعيت شهر لندن و در روي نصف النهار مبدأ 

رخواست می کنيم که ساعت خودش را که از مواد بازیافتی ساخته در روي ایستاده است، د

ظهر تنظيم کند و از سایر فراگيران می خواهيم که ساعت شهر خود را با ساعت  12ساعت 

ایشان تنظيم کنند و معلم  با پرسش هاي واگرا از ایشان می خواهد با ذکر دليل، علت نمایش 

 ساعت انتخابی خویش را بگویند. 

بعد از ذکر دالیل توسط دانش آموزان، معلم فلش هاي مثبت را به سمت شرق و فلش هاي 

منفی را به سمت غرب در روي قاچ ها می چيند تا آنان این مفهوم را فراگيرند که در حرکت به 

غرب در حرکت به سمت سمت شرق در هر قاچ یک ساعت زمان خود را به جلو می کشيم و  

در این مرحله از دانش آموزان می .می کشيم عقبمان خود را به در هر قاچ یک ساعت ز

خواهيم به سواالت عملكردي موجود در لپتاپ هاي خودشان به عنوان ارزشيابی پایانی پاسخ 

 دهند.

(، توجه به انتخاب تهراناسالمی ) -در انتخاب تكاليف نيز بر جنبه هاي تقویت هویت ایرانی 

( و از همه مهم تر با نيوزلند تبریز اختالف ساعتنش آموزان )مسائل روز و محيط پيرامونی دا

( اشاره شده استفاده از مقواهاي بازیافتی در توليد ساعتبه ترویج فرهنگ کار و کار آفرینی)

خودشان) جهت ایجاد شور و نشاط( آموزان براي تشویق در انتها با در خواست از دانش  است.

  جلسه تدریس پایان می پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشی های فعالیت -5

 معلم گری تسهیل نقش
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 دقیقه 2   )عملکرد سنجش بر تاکید با( یادگیری و تدریس جریان در تکوینی سنجش بکارگیری -6

زیر به سنجش عملكرد  چک ليستاوب انجام می گيرد و معلم با استفاده از در تمام طول تدریس به طور متنسنجش تكوینی در این طرح 

 فراگيران خویش می پردازد:
 

ها
ش 

گر
ن

 

     2 یادگيري اختالف ساعت ها عالقه مندي به درس و -

     2 مشارکت و احساس مسؤليت در کارها -

ها
رت

ها
و م

ش 
دان

 

     2 جمع بندي درس اختالف زمان در مناطق مختلف -

     2 پاسخ به سؤاالت ارزشيابی تكوینی -

     2 تجزیه تحليل درست مساله ها -

مواد انجام مسؤليت محوله در مورد تهيه ساعت با  -

 بازیافتی

2     

     2 جمع آوري اطالعات از شبكه وب -

     2 پاسخ گروهی به ارزشيابی تشخيصی -

     2 انجام تكاليف گروهی و فردي محوله به دانش آموز -

     1 همكاري با دبير مطالعات اجتماعی -

     1 احترام و رعایت ادب هنگام پاسخ به سؤاالت -

نام ونام خانوادگی ر درس مطالعات اجتماعینام گروه د
 

1-
 

2-
 

3-
 

4-
 

 

 
 

  دقیقه 2     پژوهشی و... ( پروژه ای، تکالیف و فعالیت های خارج از کالس )با تاکید بر تکالیف تمرینی، -7

 صبح باشد در تبریز ساعت چند است؟ )تكليف تمرینی فردي( 8اگر در نيوزلند ساعت  -1

و ارسال آن به ایميل  درجه 180علت عدم انطباق کامل آن با نصف النهار و  )خط بین المللی زمان( رد علت کجی خط روز گردانپژوهش در مو -2

  معلم  )تكليف پروژه اي، پژوهشی تيمی(
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  دقیقه 2      : با تاکید بر ارزشیابی عملکردی ارزشیابی پایانی)نتیجه محور( -8

( و رعایت تفاوتهاي فردي و بيان دلنوشته هاي محيط زیستی استفاده ار لپتاب به جاي کاغذت جنبه هاي زیست محيطی)، با رعایپایانیارزشيابی کتبی 

در  تکه به این سواال يمی عملكردي مطرح شده و  از آنها می خواهت( و به صورت سواالدانش آموز پاسخ دهندهدانش آموزان )ابراز محبت معلم به 

ن یادگيري چند نفر از دانش آموزان را  به صورت تصادفی انتخاب کرده و می پرسيم: تا ميزاحاال . دي پاسخ دهندمدت  کوتاهی به صورت فر

، هر چند که مشارکت خوب دانش آموزان در ارزشيابی فرایندي در جاي جاي تدریس نشانگر موفقيت معلم در نيل به فراگيران را مشاهده کنيم

 اهداف تدریس می باشد. 

  
 

 

*** 


