فصل8

 :پوشاک ما
درس  :16لباس  ،از تولید تا مصرف

درس  :15انواع لباس
منابع و فعالیت های اقتصادی
فرهنگ و هویت

حوزه های

زمان ،تداوم ،تغییر

موضوعی

نظام اجتماعی
مکان و فضا

تولید  ،توزیع و مصرف  ،کار و کارآفرینی
مفاهیم
کلیدی

میراث فرهنگی

تحول ،پیشرفت و تداوم ،مسئولیت ها و تکالیف
پدیده های مکانی و پراکندگی
رابطه انسان و محیط

مهارت های کاوشگری  :کاوش و بررسی ،مشارکت  ،خالقیت  ،برقراری ارتباط  ،واکنش شخصی و اظهارنظر
ارزش ها نگرش ها  :تمایل به خرید عاقالنه لباس (خرید به اندازۀ توان مالی ،پرهیز از خرید غیرضروری ،پس انداز) تمایل
به کار و کارآفرینی ،تمایل به رعایت موازین دینی در پوشیدن لباس
اهداف کلی  :اهداف  14 ،13 ،12و 9

انتظارات یادگیری  :انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند :

برخی تغییرات و تداوم های مربوط به پوشاک و عناصر آن را در طی زمان  ،شناسایی کنند.

رابطه بین شرایط آب و هوایی و انواع لباس را بیان کنید.
فرایند تولید (خط تولید) را به طور متوالی نشان دهند و در صورت بازدید از کارگاه تولید لباس ،گزارش بنویسند.
لباس   محلی استان خود را شناسایی و معرفی کنند.
با توجه به یک بودجهٔ معین برای خرید لباس تصمیم گیری کنند و دربارهٔ نکات مربوط به لباس اظهارنظر کنند.
آموزه های دینی را در خرید و انتخاب لباس رعایت کنند.

فصل در یک نگاه

اگرچه پوشاک ،پوششی برای محافظت از اندام های بدن و درواقع پاسخی به یک نیاز زیستی است اما در همین پوشاک همواره

نوعی هویت اعتقادی  ،قومی و اجتماعی افراد نیز بوده است زیرا انسان ها برحسب نوع اقلیم ،آداب و رسوم ،باورها و فعالیت های اجتماعی
و اقتصادی  ،لباس هایی گوناگونی به تن می کنند .لذا پوشش به تدریج مفهومی فرهنگی یافته و به همین دلیل مطالعات و بررسی هایی
را از نظر مردم شناسی و جامعه شناسی به خود اختصاص داده است .در این فصل  ،دانش آموزان ضمن بررسی پوشاک از نظر شرایط آب و
هوایی و تغییرات آن در زمان با تعالیم اقتصادی و تولید انبوه پوشاک نیز آشنا می شوند و موضوع خرید منطقی لباس و رعایت موازین
پوشش را بررسی می کنند.
راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی

مواد و وسایل الزم
کتاب درسی  ،کاربرگه های فعالیت شمارۀ  19و 20
ـ نقشۀ دیواری مصور با موضوع نمایش پراکندگی پوشاک اقوام ایرانی
ـ عکس و اسالید از پوشاک اقوام مختلف ایرانی جهت نمایش در کالس (در صورت امکان )
ـ تصاویر لباس های محلی در منطقۀ زندگی دانش آموز
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ـ بازدید علمی از یک کارگاه تولیدی لباس به منظور آشنایی با خط تولید

درس15

انواع لباس

مراحل تدریس و ایجاد فرصت های یادگیری

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درسها :

( فضای طرح سؤال را به وجود بیاورید) .

شما میتوانید تعدادی عکس از لباسهایی که فعالیتهای مختلف را نشان میدهد در اختیار گروهها بگذارید و اجازه دهید دانشآموزان
تشخیص بدهند که هر موقعیت لباس خاص خود را دارد یا با توجه به فعالیت و یا مراسمی که افراد انجام میدهند لباس مخصوص به تن میکنند
مانند گروههای امداد هالل احمر یا نظامیان در حال رژه رفتن یا حجاج که لباس احرام برای مراسم حج بهتن میکنند.
بچه ها در روز تدریس این فصل از کاله محلی (در مدارس پسرانه) یا شال محلی (در مدارس
شما می توانید برای جلب توجه ّ
دخترانه) نیز استفاده کنید.
آوردن شال و کاله پشمی به همراه یک لباس خنک تابستانی ارتباط آب و هوا با نوع لباس را برای دانش آموزان شاخصتر میگرداند.
به طور کلی در تدریس این بخش بیشتر از عکس خوانی و دقت و مشاهده در عکس ها کمک بگیرید .شما می توانید عالوه بر
صفحه  ٧٩مردان کرد را با لباس پشمی
تصاویر کتاب ،خودتان مجموعه ای از عکس تدارک ببینید و در کالس استفاده کنید .تصویر
ٔ
و چوقا را با رنگ تیره نشان می دهد که نشانگر آب و هوای سرد کوهستانی است .به عکس لباس سفید سرتاسری و دستار نمایانگر آب
منطقه جنوب ایران است.
و هوای گرم
ٔ
نکته  :لباسهای محلی اقوام ایرانی بسیار زیباست .به دانشآموزان تأکید کنید که این لباس ها
نشانۀ هویت ملی است و ریشه در فرهنگ ما دارد .اگر در شهر یا مرکز استان شما موزهٔ مردمشناسی
وجود دارد یک بازدید علمی ترتیب داده و دانشآموزان را با لباسهای محلی استان خود آشنا کنید .از
دانشآموزان بخواهید که تصاویر مختلفی از لباسهای محلی ایران را گردآوری کنند.

نکته مهم این است که بچهها به این نکته توجه
فعالیت  :٣در این فعالیت ممکن است پاسخهای متفاوتی را دریافت کنید اما ٔ
کنند که لباسهای محلی باارزش هستند و به علت اهمیت آن باید خوب نگهداری و حفظ شوند.
پوشاک ایرانیان در گذشته
گذشت زمان در تغییر شکل پوشاک بسیار تأثیرگذار بوده است و در طی زمان تغییرات عمده در شکل و نوع پوشش ایرانیان به
شماره  ١٩مربوط به لباسهای تاریخی
وجود آمده است .البته در تمامی این سالها بعضی از جلوههای لباس ثابت شده است .کاربرگه
ٔ
است که بهمنظور تقویت مهارتهای کاوش و بررسی شواهد و مدارک است در این فعالیت دانش آموزان به تنوع لباسها در طول
تاریخ توجه بیشتری خواهند داشت و با استفاده از تصاویر کتابهای تاریخ سال گذشته و باچسباندن آن میتوانند توضیح مختصری
برای آن بنویسند.
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درس16

لباس ،از تولید تا مصرف

هدف اصلی از آموزش این درس آشنایی دانش آموزان با مفاهیم و مهارت های اقتصادی است ،اگرچه لباس به عنوان یک مثال
بچه ها را با مفهوم تولید انبوه آشنا کنیم .عالوه بر پوشاک ،بچه ها می توانند به
خوب مطرح می شود .در ابتدای این درس می خواهیم ّ
کفش ،کیف ،لوازم التحریر ،مواد غذایی چون مرغ ،تخم مرغ ،شیر و… اشاره کنند .با توجه دادن دانش آموزان به کاالهایی که به تعداد
زیاد و یک شکل تولید و مصرف می شوند آنها را متوجه کنید که چرا و چگونه تولید خانگی جای خود را به تولید انبوه و ماشینی
داده است .مفهوم دیگر «خط تولید» است .شما میتوانید روند تولید یک ساندویچ تخممرغ را نشان دهید (سالمت ،ارزان بودن و در
دسترس بودن ساندویچ را مدنظر قرار دهید ).صبح یک عدد تخممرغ پخته مقداری نان (هر نوعی که در دسترس است) در صورت
امکان گوجهفرنگی و یا خیارشور را همراه خود به کالس بیاورید.
از بچههایی که در کارهای کالس بیشترین مشارکت را دارند بخواهید با شما همکاری کنند ،سپس:
نفر اول نان را خالی میکند .نفر دوم تخم مرغ را داخل آن میگذارد .نفر سوم گوجهفرنگی و نفر چهارم خیارشور می گذارد.
نفر پنجم ساندویچ را در کاغذ میپیچد نفر ششم آن را در کیسه پالستیکی میگذارد.
همه این کارها را یک نفر
با این نمایش ساده خط تولید یک ساندویچ را نشان دادهاید .از دانش آموزان بپرسید اگر قرار بود ٔ
انجام دهد چه وضعیتی پیش می آمد؟ بعد توضیح دهید که در کارخانه ها و کارگاه ها ،هر فرد در کاری تخصص دارد و یک بخش از
کار تولید را انجام می دهد.
از بچهها بخواهید فعالیت  ١را انجام دهند و به عنوان نمونه تولید کفش در گذشته و تولید آن را در زمان حال مقایسه کنند.
مرحله فروش
تصاویر صفحه  ٨٣کمک زیادی برای آموزش این بخش است زیرا تولید لباس از کارخانه نخریسی آغاز شده تا
ٔ
پارچه ،برش ،دوخت اولیه ،دوختن دکمه و اطوزدن ادامه پیدا میکند.
نکته  :پیشنهاد می کنیم در آموزش این درس از یکی از روش های زیر استفاده کنید:
١ــ بچهها را به یک کارگاه تولیدی لباس ،کفش یا پارچه ببرید تا از نزدیک با خط تولید آشنا شوند
راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی

و فعالیت تولیدکنندگان را ببینند( .فعالیت )٤
٢ــ در ص ورتی که اعضای خانواده یا یکی از آشنایان دانش آموزان در مشاغل مرتبط با تولید
پوشاک یا کفش فعالیت میکنند ،از آنها دعوت کنید در کالس حضور یابند و در صورت امکان ابزار
کارشان را همراه بیاورند وبه پرسشهای دانشآموزان پاسخ دهند.
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از دانشآموزان بخواهید فعالیت  ٢را انجام دهند و این بحث را مطرح کنید که مغازهدارها باید ماهانه مبلغی را بابت اجاره،
شده کاال مربوط به هزینه های تولید و بخش دیگر مربوط به سود
مالیات و هزینههای دیگر بپردازند .به عبارت دیگر بخشی از قیمت تمام ٔ
یا ارزش افزوده است.
شماره  ٢کتاب را انجام دهند.
کاربرگه
به منظور تعمق یادگیری فرایند تولید تا مصرف از دانشآموزان بخواهید
ٔ
ٔ
بچهها را راهنمایی کنید و به این ترتیب تصاویر را شمارهگذاری کنید.
پاسخ صحیح:
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7
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6

2

8

9

3

5

بخش دوم کاربرگه

١ــ بودجه ٢ــ تولید انبوه ٣ــ خط تولید

٤ــ عمدهفروش

نکته  :از نکات کلیدی این درس نگرش صحیح دانشآموزان به خرید منطقی لباس و مصرف بهینه
است .برای این بخش توصیه می شود بحث گروهی در کالس ترتیب دهید و بگذارید از طریق بحث و
اظهارنظر اهداف ارزشی درونیشود .برای شروع بحث فعالیت  ٥را مطرح کنید و در مورد موضوع حجاب و
پوشش مناسب گفتگو کنید .با توجه به اینکه دانشآموزان در این پایۀ حتصیلی قادر به تشخیص بحث
محرم و نامحرم هستند و از طرفی در درس تعلیمات دینی (هدیههای آسمان) این پایه نیز مطالبی در
این زمینه وجود دارد .بر روی بحث پوشش و پوشیدن لباس در موقع حضور افراد نامحرم تأکید کنیم و
لزوم رعایت حجاب و عفاف را برای بچهها روشن کنیم.
انتخاب لباس باید با موقعیت آن انطباق داشته باشد و در هر مکان لباس مناسب آن را بپوشیم.
در خرید لباس زیاده روی نکنیم و از لباس ها تا جایی که ممکن است استفاده کنیم.
لباس نباید مایۀ فخر و کبر باشد.
در موقع حضور افراد نامحرم لباس مناسب بپوشیم.
در موقع خرید لباس به کیفیت و قیمت مناسب آن توجه کنیم.

صفحه  ٨٦که در آن توصیههای مختلفی برای خرید لباس پیشنهاد شده است ،بحث گروهی را در کالس ادامه
با کمک تصاویر
ٔ
داده با انجام فعالیت  ٦میزان درآمد خانواده و توجه به آن را به نظرخواهی می گذاریم و دانش آموزان را ترغیب می کنیم که در خرید
لباس و تقاضا برای سایر نیازهای خود ،درآمد خانواده را درنظر بگیرند.
استفاده مناسب از لباسهای قدیمی (استفاده شده) بهره میگیریم و از آنها میخواهیم
در فعالیت  ٧از تجارب شخصی بچه ها برای
ٔ
این تجارب را در کالس برای دوستان خود توضیح دهند.
بودجه معین می باشد .زیرا برای مبلغ ٣٠هزار تومان پسانداز باید برنامهریزی
ادامه فعالیت  ٨تقویت مهارت خرید با توجه به
ٔ
ٔ
بودجه معین راه های مختلفی وجود دارد و می توان راه بهتر را که به
کنند .هدف این است که دانشآموزان به این فکر بیفتند که با
ٔ
نیازهای ما پاسخ دهد و مقرون به صرفه هم باشد انتخاب کرد.
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مثال :

لباس های موردنظر

قیمت

بلوز

٧هزار تومان

شلوار

٢٠هزار تومان

جوراب  ٢جفت

٣هزار تومان

جمع

٣٠هزار تومان

محورها و ابزارهای ارزشیابی :برای تعیین محورهای ارزشیابی از این فصل به اهداف و انتظارات یادگیری مندرج در
کلیه فعالیتهای داخل و خارج از کالس دانشآموزان را درنظر بگیرید.
جدول ابتدای فصل توجه نمایید و ٔ
نمونۀ ابزارهای ارزشیابی از این فصل

٭ آزمون کتبی و پرسشهای شفاهی (دانستنیهای دانشآموزان)
٭ کاربرگهها
٭ فهرست مشاهدات از انجام فعالیتهای کالسی (گروهی و فردی) و پرسش و پاسخ در کالس
٭ فهرست بررسی کارهای تحقیقی دانشآموزان
زمینه تأثیر آموزش بر رفتارهای دانشآموزان در پاکیزگی و نظافت لباس ،انتخاب
برگه اظهارنظر خانوادهها (برای مثال در ٔ
٭ ٔ
لباس ،حفظ حجاب و پوشش اسالمی و مصرف بهینه).
معرفی منابع برای مطالعه
١ــ فریدون ،پوربهمن ،پوشاک در ایران باستان،انتشارات امیرکبیر ١٣٨٦
٢ــ حسین ،سلطان زاده ،بازارهای ایرانی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ١٣٨٠
٣ــ متین ،پیمان ،پوشاک ایرانیان ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ١٣٨٦
٤ــ مرتضی ،مطهری ،مسئله حجاب ،انتشارات صدرا قم ١٣٦٩
٥ــ حمید ،شانس ،موزهای از لباسهای محلی ایران بسازیم ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ١٣٦٨
٦ــ بدرالزمان ،نوبان ،نقش پوشش از منظر مردمشناسی ،مجله رشد علوم اجتماعی ١٣٨٨
٧ــ فاطمه ،سلیمی ،پوشش ایرانیان در بستر تاریخ مردمشناختی ،مجله رشد علوم اجتماعی ١٣٨٨

راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی
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فصل 9

 :دریاهای ایران

درس  :1٧ویژگیهای دریاهای ایران

حوزه های
موضوعی

مکان و فضا

منابع و فعالیت های اقتصادی

فرهنگ و هویت
نظام اجتماعی

درس  :1٨دریا نعمت خداوندی
مفاهیم
کلیدی

پدیدههای مکانی ،پراکندگی ،رابطه انسان و محیط ،حفاظت از منابع،

کار و کارآفرینی  ،بهرهوری  ،منابع و نظامهای اقتصادی ،میراث

فرهنگی  ،تنوع شیوههای زندگی
مؤسسات اجتماعی

مهارت های کاوشگری  :کاوش و بررسی ،مشارکت ،خالقیت ،برقراری ارتباط ،واکنش شخصی

ارزش ها نگرش ها    :تمایل به حفاظت از منابع ،قدردانی از نعمات الهی
هدف کلی  :هدف شمارۀ  ٥جدول.

انتظارات یادگیری :انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند :
با موقعیت آبهای اطراف ایران آشنا شوند و آنها را روی نقشه نشان دهند.
ویژگیهای دریای خزر ،خلیج فارس و عمان را بیان کنند.

دربارۀ اهمیت و نقش خلیج فارس و تنگه هرمز بحث کنند.
مشاغل مربوط به دریا را فهرست کنند.

منابع غذایی مهم دریاهای شمال و جنوب را دستهبندی و مهارتهای خرید و استفاده از آنها (مثالً کنسرو ماهی) را بروز دهند.
دربارۀ حفاظت از محیط زیست دریا بحث کنند و راهکارهایی پیشنهاد کنند.

فصل در یک نگاه

کشور ایران از شمال و جنوب به دریای خزر و خلیج فارس به عنوان دو منبع باارزش اقتصادی و طبیعی و سیاسی محدود می شود.

درنتیجه بخشی از مردم سرزمین ما ،در کنار دریاها زندگی میکنند و زندگی آنها به این منابع بستگی دارد .خلیج فارس و تنگه هرمز به
دلیل وجود میادین نفتی و همچنین گذرگاه صادرات نفت ،یکی از حساسترین مناطق جهان هستند .منابع دریایی چون انواع ماهیها،
مروارید و مرجانها ،عبور و مرور کشتیها برای بازرگانی و حمل و نقل کاال این مناطق را به مناطق مهم اقتصادی تبدیل کرده است .با
توجه به اهمیت استراتژیک و اقتصادی این مناطق ،شناخت این مناطق برای هر ایرانی ضرورت دارد.
در این فصل ،دانشآموزان با ویژگیهای دریاهای شمال و جنوب و اهمیت آنها از ابعاد گوناگون آشنا میشوند و دربارۀ مصرف
موادغذایی و حفاظت از دریا به عنوان یک منبع مهم مطالبی میآموزند.

مواد و وسایل الزم

کتاب درسی ،کاربرگهها ،نقشۀ دریای خزر ،خلیج فارس و دریای عمان در قطع دیواری و در صورت

امکان قطع  ، A4قوطی کنسرو ماهی ،کرۀ جغرافیایی ،در صورت امکان عکس و فیلم دربارۀ شیالت ،بریدۀ

روزنامه دربارۀ دریا ،نقشۀ جهاننما.
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درس17
ویژگی های دریاهای ایران
مراحل تدریس و ایجاد فرصتهای یادگیری

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درسها :

( فضای طرح سؤال را به وجود بیاورید) .

راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی

اگر در سواحل شمال یا جنوب کشور زندگی می کنید ،بهتر است دانشآموزان را به بازدید از خط ساحلی یا مراکز ماهیگیری
و کشتیرانی ببرید و درس را در آنجا ارائه کنید ،اجازه دهید ابتدا دانشآموزان سؤاالت خود را مطرح کنند.
در صورتی که فیلم کوتاه یا تعدادی عکس از زندگی و فعالیتهای ساحلنشینان ایران دارید آنها را در کالس به نمایش
بگذارید و سپس سؤاالتی را مطرح کنید و اجازه دهید آنها نیز پرسشهای خود را طرح نمایند.
استفاده از نقشه در این درس الزامی است و تنها به کمک آن میتوان مطالب را آموزش داد .نقشهای از ایران را به
صورت پازل برش بزنید .نقشه در قطع  A4باشد .این پازلها را در اختیار گروهها قرار دهید و از آنها بخواهید پازلها را کنار هم
بچسبانند و نام مکانها را روی آن بنویسند .قطعات شما بهویژه باید دریاها را از بدنه اصلی ایران جدا کرده باشد .با هماهنگی قبلی
به دانشآموزان کمک کنید تا نقشه نسبتاً بزرگی از ایران را بر روی حیاط مدرسه با گچ رنگی ترسیم کنند و اسامی دریای خزر،
خلیج فارس ،دریای عمان و تنگه هرمز را روی زمین بنویسند .جزایر مهم خلیج فارس را نیز اضافه کنید .سپس اسامی را روی
کاغذی بر پشت بعضی دانشآموزان نصب کنید و بقیه به آنها کمک کنند که در جای مناسب روی نقشه ایران بایستند.
نقشه جهاننما در اختیار گروه ها بگذارید و بخواهید اقیانوسها و دریاها را به شما نشان دهند و نام ببرند.
کره جغرافیایی یا یک ٔ
ٔ
بپرسید فرق اقیانوس ،دریا و دریاچه چیست؟
سپس آنها را به نقشههای کتاب ارجاع دهید و بگذارید با انجام فعالیتهای نقشهخوانی ،پاسخ سؤالهای کتاب را بدهند
درباره
و رودها ،جزایر و بنادر را روی نقشه مشخص کنند .سپس اصطالحات خلیج ،تنگه و خور را برای آنها توضیح بدهید و
ٔ
ویژگی های این دریاها با آنها گفتگو کنید.
نکته  :از نکات عمده در آموزش این درس توجه به فعالیت نقشه خوانی و کار با نقشه است .دانش آموزان را
ترغیب کنید خلیج فارس ،دریای عمان ،جزایر ،تنگه هرمز و… را روی نقشه نشان دهند.
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کاربرگههای  ٢١و  ٢٢و  ٢٣کتاب کار بهتر است در کالس تکمیل شوند .در صورتی که از دانشآموزان خواسته باشید
پوشه کار بگذارید.
این کاربرگ هها را قبال ً بهصورت کپی تهیه کرده باشند ،میتوانید کاربرگه های تکمیل شده را از آنها بگیرید و در ٔ
دانش آموزان را راهنمایی کنید که به دقت فعالیتهای نقشهخوانی شامل نوشتن اسامی مکانها روی نقشه و رنگآمیزی آن را انجام
دهند.
با آن که نام خلیج فارس از دیرباز برروی این دریا بوده و مستندات بین المللی فراوان در این زمینه وجود دارد ،اما در چند
دهه اخیر به تحریک برخی کشورهای عربی و رسانه های آنها سعی در تغییر و تحریف نام این خلیج شده است که نه تنها از نظر ایران
ٔ
بلکه از نظر مجامع بینالمللی نیز قابل قبول نبوده است .در اینباره برای دانشآموزان توضیح دهید .فعالیت  ١را باید دانشآموزان از
طریق پرسو جو انجام دهند و اگر نتوانستند علت را بیابند خودتان آنها را راهنمایی کنید.
روز  ١٠اردیبهشت سالروز اخراج نیروهای پرتغالی در زمان شاه عباس صفوی ،است در این روز سپاهیان ایرانی موفق شدند
تنگه هرمز بیرون کنند.
اشغالگران پرتغالی را از ٔ
فعالیت  ٣به عنوان یک فعالیت اختیاری مطرح است .این فعالیت را میتوانید حتی قبل از شروع درس انجام دهید و در حین
فرایند تدریس از مدل استفاده کنید .به دانشآموزانی که در ساختن مدل با شما همکاری میکنند ،امتیاز بدهید .مدل را در کالس یا
سازه دانشآموزان به نمایش بگذارید.
مناسبتهای مختلف به عنوان دست ٔ

درس 18

دریا نعمت خداوندی

سوره انعام را با صدای خوش تالوت کند و شما معنی آن را روی تخته بنویسید
آیه ٩٧
ابتدا از یکی از دانشآموزان بخواهید ٔ
ٔ
درباره معنی و مفهوم آیه به فکر وادارید.
و دانشآموزان را
ٔ
دانشآموزان را گروهبندی کنید .کارتها یا برگههایی را فراهم کنید و به آنها بدهید تا با همفکری یکدیگر آن را تکمیل کنند.
پس از تکمیل از آنها بخواهید کارتهای خود را باهم رد و بدل کنند و هر گروه نتایج کار گروه دیگر را بخواند.
مثال :

نام دریا :خلیج فارس
موقعیت (در کجای ایران قرار گرفته است)  :جنوب ایران
استفاده از دریا (روی آب  ،داخل آب  ،بستر و کف دریا):
روی آب :کشتیرانی برای تفریح  ،بازرگانی ،حمل نفت و…
داخل آب :صید ماهی و…
بستر و کف دریا :استخراج نفت ،صید مروارید و صدف و…
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اکنون که دانشآموزان از طریق همفکری با اهمیتهای گوناگون دریا آشنایی مقدماتی بهدست آوردهاند ،فعالیت  ١و  ٢را انجام
تنگه هرمز آشنا شوند.
دهید و بحث گروهی را اجرا کنید تا دانشآموزان بیشتر با اهمیت خلیج فارس و ٔ
از دانشآموزان بخواهید از خانوادهشان بپرسند که بیشتر چه نوع ماهی میخرند و مصرف میکنند .منابع غذایی دریایی را (دریاهای
درباره تولید و دستهبندی خاویار و میگو در اختیار دارید برای بچهها نمایش دهید.
شمال و جنوب) دستهبندی کنید .اگر فیلم و اسالید
ٔ
جلسه آینده یک کنسرو ماهی به کالس بیاورند .توجه نمایید که در اینجا یک مهارت زندگی آموزش
از دانشآموزان بخواهید
ٔ
طریقه مصرف ،محل تولید و … یاد میگیرند که برچسب
بچهها با خواندن برچسب مشخصات ،تاریخ مصرف،
ٔ
داده میشود .اوال ً ّ
کاالها را مطالعه نمایند و بهخصوص تاریخ مصرف را بخوانند .به آنها آموزش دهید که اگر کنسرو ماهی فاسد باشد درب قوطی برآمده
و بادکرده میشود .همچنین قبل از استفاده از کنسرو باید قوطی را در آب جوش حرارت دهند.
از دانشآموزان بخواهید از روی کتاب بخوانند و سپس فعالیت  ٧را انجام دهند .برای مثال:
١ــ کشتیسازی ٢ــ ماهیگیری ٣ــ کنسروسازی ٤ــ تعمیر کشتی و قایق ٥ــ ملوان و کاپیتان کشتی و قایق ٦ــ انبارداری (در
بندرها) ٧ــ بـارگیری و بـاراندازی (در بندرها)  ٨ــ مـاهی فـروشی ٩ــ فـروش وسایل ماهیگیری ١٠ــ فـروش وسایل شنا و تفریح
١١ــ صنایع دستی ساخته شده از صدفها
فعالیت  ٨به منظور پرورش هوش درون فردی و خالقیت و تفکر طراحی شده است .بهنظراتی که جالبتر و مستدلتر ارائه
میشوند امتیاز بدهید.
فعالیت  ٩نیز برای آشنایی دانشآموزان با مؤسسات و سازمانهای مربوط به امور دریاها طراحی شده است و اگرچه پاسخ
سؤال آسان بهنظر میرسد اما هدف آن است که دانشآموزان دریابند در امور مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سازمانها و نهادهایی وجود
دارند که متولی این امور میباشند.
نکته  :درصورتی که اعضای خانواده یا فامیل و بستگان دانشآموزان در مشاغل مربوط به دریا
فعالیت میکنند از آنها دعوت کنید در کالس حضور یابند و به پرسشهای بچهها دربارۀ دریا پاسخ دهند.

راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی

بخش دیگری از این درس مربوط به موضوع حفاظت از دریاها و منابع دریایی است.
اگر فیلم یا عکسهایی از آلودگی دریاها ،مردن پرندگان در سواحل ،لکههای نفتی روی آب و نظایر آن دارید به کالس ببرید.
در این زمینه میتوانید از دانشآموزان بخواهید اگر در روزنامهها مطالبی راجع به آلودگی دریاها پیدا کردند به کالس بیاورند.
یا خودتان بریدههایی از جراید تهیه کنید و به کالس ببرید و توجه آنها را به موضوع جلب کنید.
فعالیت  ١٠را در کالس اجرا کنید .ابتدا گفتوگویی ترتیب دهید .فعالی تهایی که به محیط زیست دریا آسیب میرسانند:
سمی از طریق رودخانهها به دریاها ،گردشگری در کنار دریا و ورود
صید بی ٔ
رویه ماهی ،خروج نفت از نفتکشها ،ورود زبانهها و مواد ّ
زباله ها و پالستیک به دریا و مانند اینها.
بخش الف به منظور پرورش خالقیت انجام میگیرد ،دانشآموزان عالقهمند را آزاد بگذارید تا خودشان طرح یا نقاشی موردنظر
را بکشند و پیام جالب و کوتاهی برروی آن بنویسید .پوستر را در کالس یا راهروی مدرسه نصب کنید و به آن امتیاز بدهید.
این فعالیت را ممکن است فقط دانشآموزان عالقهمند به کارهای هنری انجام دهند.
ناحیه ساحلی هستند و به این ترتیب اجازه بدهید خود را در مقام یک
در بخش ب به دان شآموزان بگویید که مث ال ً استاندار
ٔ
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مسئول احساس کنند و راهکارهایی برای حفاظت از سواحل و دریا ارائه دهند.
محورها و ابزارهای ارزشیابی :در تعیین محورهای ارزشیابی از این فصل به انتظارات یادگیری این فصل (مندرج در
جدول) ابتدای همین کتاب مراجعه نمایید.
فهرست مشاهدات معلم از فعالیتهای کالسی دانشآموزان ،در حین انجام فعالیتهای کتاب ،کار با نقشه ،کار با کره جغرافیایی.
انجام کار برگهها،
برگه خودارزیابی دانش آموزان
ــ ٔ
ــ فهرست بررسی کارهای تحقیقی ،درست کردن پوستر ،ارائه پیشنهاد و…
ــ آزمونهای کتبی و شفاهی از دانستنیهای دانشآموزان
معرفی منابع برای مطالعه
رشته نظری سال سوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش
جغرافیای ٔ ،٢
ایرانشناسی ،بخش استانهای ساحلی ،تألیف طاهره کریمی ،انتشارات سپهر اندیشه
استانشناسی سال دوم دبیرستان (استانهای ساحلی) وزارت آموزش و پرورش ،استانشناسی مازندران ،گلستان ،گیالن،
هرمزگان ،خوزستان و سیستان و بلوچستان ١٣٩٠ ،و ٩١
 www. anobanini.irسایت جامع گردشگری ایران
خلیج فارس ،سیروس غفاریان ،انتشارات مدرسه ١٣٨٨
زیر دریا چیست؟ مریم جاللی ،انتشارات مدرسه ١٣٨٥
تنگه هرمز ،غالمرضا رحیمی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ١٣٨٣
ٔ
محیط زیست دریای خزر ،حسین موسویان ،مرکز پژوهشهای روابط بینالملل .١٣٨٠
نامه دریای خزر ،فروردین .١٣٩١
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،
شماره  ،١٦٧ویژه ٔ
ٔ
فرهنگ جغرافیا ،منصور ملکعباسی ،انتشارات محراب قلم ــ .١٣٨٩
خلیج فارس ،دکتر ناصر تکمیل همایون ،مجموعه از ایران چه می دانم؟ دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاپ سوم.١٣٨١ ،

دانستنی های معلم
روز ملی خلیج فارس
در تاریخ ایران  ١٠اردیبهشت روز ملی خلیج فارس تعیین شده و در تقویم رسمی کشور این روز را که مصادف است با اخراج
پرتغالیها از تنگه هرمز ،گرامی میدارند ،در سال  ١٦٢١میالدی سپاهیان شاهعباس صفوی توانست اشغالگران پرتغالی را از تنگه هرمز
بیرون نماید .به این ترتیب این اقدام که موجب شکست امپراتوری پرتغالی ها شد آن قدر مهم بود که موجب شد انگلیسی ها نیز حاکمیت
ایران را بـر خلیج فارس به رسمیت بشناسند .شورای عـالی انقالب فرهنگـی و دولت جمهوری اسالمی نیز براساس مصوبهای در تیرماه
 ١٣٨٤این روز را به عنوان روز ملی خلیج فارس رسمیت بخشیدند.
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سازمان شیالت جمهوری اسالمی ایران
سازمان شیالت جمهوری اسالمی ایران یک مؤسسه دولتی و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و از اهداف و وظایف
مهم آن برنامهریزی و نظارت برای بهرهبرداری پایدار از ذخایر و منابع آبزی کشور میباشد (مصوبه  .)1374/6/١٤حفظ منابع دریایی،
بازسازی ذخایر ،بهسازی محیط زیست آبزیان ــآبهای تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران و نیز ترغیب و حمایت از تعاونیها
و اتحادیههای مرتبط با صید و پرورش آبزیان ،با رعایت قانون حفظ و بهرهبرداری از منابع آبزیان از جمله وظایف سازمان شیالت
جمهوری اسالمی ایران است.
سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران www.Pmo.in
سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی ایران یکی از سازمان های دولتی ایران است که به امور بنادر و دریانوردی در
این کشور می پردازد این اداره به ایجاد و تکمیل ساختمان ها و تأسیسات و تعمیرگاه ها ی دریایی پرداخته و امور تهیه و تنظیم و اجرای
مقررات بندری ،دریایی ،کشتیرانی و اداره امور تخلیه و بارگیری در بنادر کشور ،اعطای گواهینامه را برعهده دارد ،اخیر ًا نام این
سازمان به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر کرده است.
خاویار ایران
دریای خزر بیش از  %٩٠ذخایر خاویار جهان را تأمین می کند .خاویار صادراتی ایران «خاویار طالیی» با طعم و عطر بی نظیر،
بیشتر در منطقه میانکاله سواحل ساری تا خلیج حسینقلی تأمین می گردد .ماهی خاویاری بلوک (فیل ماهی) ،آسترا (تاس ماهی) ،ماهی
خاویاری سورگا (اوزون برون) از معروف ترین ماهی های خاویاری دریای خزر هستند ،مصرف خاویار برای مقابله یا بیماری های قلبی
و افسردگی تجویز می شود.
خلیج فارس و دریای عمان
خلیج فارس ،آبراهی است در امتداد دریای عمان که بین کشور ایران و عربستان قرارگرفته است .مساحت آن   238600کیلومترمربع
و سومین خلیج بزرگ جهان است .این خلیج به وسیله تنگه هرمز به دریای عمان و آب های آزاد جهان مرتبط است .دریای عمان نیز
پهنه بزرگ آبی است که در شرق تنگه هرمز قرار گرفته است و بخش اعظم ساحلی جنوبی ایران را تشکیل می دهد .طول ساحل ایران
در دریای عمان  784کیلومتر است حداکثر درجه حرارت آن ٣٣درجه و در دی ماه به حدود  ٢٠درجه تقلیل می یابد ،مساحت این دریا
پهنه آبی ،خلیج فارس ایران را به اقیانوس هند متصل می کند.
حدود  ٩٠٣هزار کیلومتر مربع است .این ٔ
دریای خزر
دریاچه خزر (کاسپین) به دلیل این که بزرگترین دریاچه جهان است دراصطالح به آن دریا می گویند .ساحل جنوبی آن به ایران
ختم می شود و از شمال به روسیه ،و در غرب آن جمهوری آذربایجان و از شرق به ترکمنستان و قزاقستان محدود می گردد .از منابع
مهم آن ذخایر نفت و گاز موجود در زیر بستر و همچنین انواع ماهی های خاویاری و غیرخاویاری است .در طول تاریخ این دریا به
نام های دریای قزوین ،گیالن ،آبسکون ،دیلم ،هیرکانی ،مازندران و گرگان و … نامیده شده است.
مساحت آن که به دالیل مختلف کم و زیاد می شود ،بین  ٣٧٠تا  ٤٢٠هزار کیلومتر مربع متغیر است .ارتفاع آب آن  ٢٦متر
پایین تر از سطح آب های آزاد جهان است.
عمق آن از شمال به جنوب افزایش یافته و در نزدیکی ایران به  ١٠٢٥متر می رسد ،و خطوط ساحلی آن بالغ بر  ٦٥٠٠کیلومتر
است.
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تنگۀ هرمز
آبراهی که به شکل خمیده میان دو دریای عمان خلیج فارس قرارگرفته و  ٢پهنه خشکی بزرگ ،فالت ایران و شبه جزیره عربستان
تنگه هرمز معروف است.
را از هم جدا می کند به ٔ
طول خط مرزی ایران و کشور عمان که به نوعی طول این تنگه را نشان می دهد ،به حدود  ٢٠٢کیلومتر می رسد .وسیع ترین
بخش این آبراهه ٨٤ ،کیلومتر و باریکترین قسمت آن حدود  33/6کیلومتر عرض دارد .این تنگه به لحاظ عبور صدها کشتی حامل
انرژی در روز ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
مساحت جزایر ایرانی خلیج فارس
نام جزیره

مساحت (کیلومترمربع)

ردیف نام جزیره مساحت (کیلومترمربع) ردیف
١

قشم

1464/2

١٠

تنب کوچک

1/3

٢

هرمز

420

١١

فاروران

0/7

٣

هنگام

31/5

١٢

الرک

50

٤

الوان

76/8

١٣

فارسی

0/3

٥

کیش

88/2

١٤

فارور

28

٦

هندورابی

22

١٥

شیدوار

١

٧

ابوموسی

11/9

١٦

عباسک

14/8

٨

سیری

16/5

١٧

خارک

20/7

٩

تنب بزرگ

10/5

١٨

خارکو

3/2

منبع :مساحت و طول مرزهای ایران ،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح١٣٩٠ ،

107

