
 به نام مهربانترین مهربان

 شناخت می باشد و برای سه جلسه آموزشی مطالعات اجتماعی  می باشد. ته شده بر اساس بازدید علمی وطرح درس نوش

)چون یک روز کامل را در نظر گرفتیم،  می توانیم دروسی را که زمانشان  برای بازدید از دست رفته را با جلسات مطالعات در 

طول هفته جبران کنیم. هدف از نوشتن این طرح درس آشنایی با مراحل بازدید علمی می باشد، شما می توانید از همین 

 ... استفاده کنید.(  فعالیت ها در کالس درس یا حیاط مدرسه و

 

 مشخصات کلی : 
پایه تحصیلی : ششم ابتدایی      فصل : سوم کشاورزی در ایران                 نام درس : مطالعات اجتماعی     

نام مدرسه :                         نام آموزگار :    موضوع درس : عوامل موثر در کشاورزی      

نفر  35تعداد فراگیران :   

 

 

 فرهنگ و هویت  –منابع و فعالیت های اقتصادی  –فضا و مکان  حوزه های موضوعی :

 

 

عوامل موثر در کشاورزیشناخت اهداف کلی :   

 

    

(  شناخت مراحل کشاورزی 1اهداف جزئی :    

     (  شناخت عوامل طبیعی موثر در کشاورزی 2                       

شناخت عوامل انسانی موثر در کشاورزی( 3                                     

  
 ت

 رضایت نامه، مجوز بازدید، دوربین ، مداد و دفترچه یادداشت،لباس و کفش مناسب، تغذیه سالم و میوه: مورد نیاز  وسایل

 

  –اقتصادی منابع و نظام های   -کار و کار آفرینی   -رابطه انسان و محیط  –پدیده های مکانی و پراندگی مفاهیم کلیدی : 

 میراث فرهنگی  –نقش ها, گروه ها و موسسات اجتماعی 

 

 واکنش شخصی و اظهار نظر –خالقیت  –برقراری ارتباط  –مشارکت  –کاوش و بررسی مهارت های کاوشگری : 

 



  مسئولیت پذیریارزش ها : 

  

  بحث گروهی  –بازدید علمی روش تدریس : 

 
 

 مراحل قبل از بازدید علمی :

 قدم اول : طرح اولیه 
 قبل از هر چیز الزم است متاسب با موضوع درس طرح بازدید در ذهن معلم شکل بگیرد و اهداف آن مشخص شود.

 قدم دوم : کسب مجوز 
گفتگو با مدیر مدرسه و کسب موافقت اصولی وی و احیانا مطرح ساختن با اداره آموزش و پرورش و بررسی امکانات در 

 یک دید کلی 

 قدم سوم : تهیه فهرست 
رفاهی است که شامل  –تهیه دو فهرست از سوی معلم ضروری است. غهرست اول پیش بینی مجموعه ملزومات خدماتی 

به کمک های اولیه, لباس مناسب, مواد خوراکی و غذایی بین راهی , سوت, دوربین عکاسی, و وسیله حمل و نقل , جع

 پتو و زیرانداز و ... که متناسب با طرح بازدید تهیه می گردد.

فهرست دوم شامل ادوات انجام کار عملی است از قبیل : مداد, مداد پاکن, دفتر, نخ, خط کش و ... در صورت امکان نقشه 

 د نظر محل مور

 قدم چهارم : طراحی مسیر 
ضروری است به منظور توجیه دانش آموزان، از مسیر بازدد، محل هایی که توقف در آن صورت می گیرد، سپس زمان 

نماز( و زمان بازگشت معلوم گردد. به سخن دیگر برنامه ریزی به گونه -حرکت، مدت توقفف ها، محل توقف ) محل غذا

پذیرد. ) در صورت امکان، معلم خود از محل های مورد نظر و موضوعات قابل طرح قبال یک ای زمان بندی شده انجام 

 بازدید داشته باشد.(

 قدم پنجم : گروه بندی 
نفر یک مربی با موافقت مدیر مدرسه و  11تعداد سرپرستان متناسب با تعداد دان آموزان خواهد بود، معموال برای هر 

بدیهی است که در یک بازدید علمی که اولیاء دانش آموزان هم می توان استفاده کرد( خود افراد انتخاب می شوند) از

بر عهده دانش آموزان است گروه بندی ضرورت دارد. اعضای یک گروه نباید از جهاتی یکدست  ار و تحقیقکبخشی از 

نش آموزانی که با هم بسیار صمیمی باشند به عبارت دیگر هر گروه متشکل از افراد فعال، کنجکاو، ساکت یا آرام باشد، دا

هستند، باید در گروه های مختلف تقسیم گردند، بسا این صمیمیت در جدی بودن کار باعث اخالل شود. برای این بازدید 

نفری تقسیم بندی می شوند که هر کدام از گروه ها در بین خود وظایف و کارها را با  5گروه  7دانش آموز به  35نمونه 

 لم تقسیم می نمایند. اهنمایی مع

 

 



 قدم ششم : پیش بینی ها 
در چند مورد پیش بینی الزم است، از جمله در زمان برگزاری بازدید علمی ) یکروزه(، برای مثال چه کالس هایی بدون 

معلم باقی می مانند و چه معلمان دیگری بدون کالس و دانش آموز می مانند، ضروری است با طراحی و هماهنگی قبلی، 

احتمالی در بین راه، توتن دانش آموزان ، چگونگی برخورد دانش معلمان دیگری جایگزین شوند. مسایل ایمنی، خطرات 

موزان با افرادی که در محیط بازدید ممکن است حضور داشته باشند و همچنین توجه به گم شدن احتمالی برخی از ٱ

دانش آموزان، اسیب دیدن انها و نظایر آن الزم است معلم از قبل، اینگونه مسایل را در نظر گرفته و با عنایت به لطف 

 ان را انجام دهد. خداوند در حد امکانات تمهیدات مناسب و توجیه مربی

 

 قدم هفتم : رضایت نامه 
روز قبل باید در جریان این امر و اهداف آن قرار گیرند. رضایت اولیاء بسیاری از  2اولیای دانش آموزان حداقل از 

 .کنیم می ذکر را نامه نمونه ای از فرم رضایتمسئولیت های معلم و سرپرست را کم می نماید. در اینجا 

 

تعالی بسمه  

گرامی ولی   

 آگاهی و تجربه کسب منظور به خود سرپرستان و معلم همراه به ابتدایی ششم سال آموزان دانش است نظر در چون

 خود فرزند حضور با چنانچه نمایند، شرکت علمی بازدید یک در کشاورزی مشاغل و مفاهیم از

 مدرسه به و نوده تکمیل را فرم این دارید موافقت علمی برنامه این در............................ خانم/ آقای 

 .بازگردانید

  آموزشگاه مدیر

 .................................. بازدید محل

 31/11 ساعت روز همان ظهر از بعد:  بازگشت زمان         1331/  8/   مورخ شنبه سه روز صبح 8:  حرکت زمان

 ی سالم  غذا وعده یک عکاسی، دوربین دفترچه، و مداد مناسب، کفش و لباس:  نیاز مورد وسایل

) هزینه ایاب و ذهاب، در صورتی که مدرسه بودجه نداشته باشد از ...................................  نیاز مورد مبلغ

 اولیاء گرفته می شود.(

 . هستم موافق علمی بازدید در فرزندم شرکت با...........................  اینجانب

  ولی امضای:                تاریخ                                                                        



 

 قدم هشتم : جلسه توجیهی  
سرپرستان ) اولیاء ضروری است یک روز قبل در یک وقت آزاد جلسه توجیهی با حضور کلیه دانش آموزان شرکت کننده، 

همراه( و در صورت امکان مدیر مدرسه تشکیل گردد و به تمامی موضوعات اشاره شود. در این جلسه معلم باید ایمن 

 موضوعات را مطرح کند و به سواالت مربوطه پاسخ دهد: 

یادداشت برداری، معرفی اهداف بازدید، مسیر بازدید، برنامه کار، ساعات و مکان توقف، موضوعات مورد بازدید، چگونگی 

سرپرست ها، اعالم اسامی گروه ها، تقسیم کار در گروه، مراقبت از خود در مزرعه و مخاطرات احتمالی، ضمنا در این 

 جلسه عنوان می گردد که کار، جدی و دارای ارزشیابی است.

عمل می آید. )موضوعات دیگری  ارزشیابی بر اساس گزارش کارگروهی، دقت، فعالیت و رفتار شایسته در حین بازدید به

دریافت رضایت نامه ها، ساعت برگشت، چگونگی آوردن غذا و از قبیل : ساعت حرکت از مدرسه، چگونگی حضور و غیاب، 

تنقالت، دوربین عکاسی و ... همه این موارد چنانچه دقیق و روشن برای دانش آموزان و سرپرستان بازگو شود، انجام 

می گیرد و میزان مشکالت به حداقل می رسد.پاسخ به سواالت و روشن شدن ابهامات بخش بازدید به خوبی صورت 

 دیگری از جلسه توجیهی است.

 

 قدم نهم : کنترل فهرست ) چک لیست ( 
قبل از حرکت و پس از جلسه توجیهی، با داشتن فهرست، تمام کارهایی که باید انجام گیرد یک بار دیگر کنترل و 

 محاسبه شود. 

 آیا مجوزها ی الزم تهیه شده است؟ -1

 آیا وسیله حمل و نقل مهیا شده است؟ -2

 آیا گروه بندی ها صورت گرفته است؟ -3

 وظایف هر شخص در گروه مشخص شده است؟ -1

 روز قبل داده شده است؟  2آیا رضایت نامه به دست همه ی دانش آموزان از  -5

 است؟آیا در جلسه توجیهی همه مسایل مطرح شده  -6

 آیا پیش بینی ای الزم از قبیل تعطیلی کالس و ... صورت گرفته است؟ -7

 

 قدم دهم : شروع بازدید
نیم سات قبل از حرکت رضایت نامه ها جمع آوری می شود و هزینه سفر به وسیله یک سرپرست جمع آوری و فهرستی 

صورت می گیرد.دانش آموزان در وسیله نقلیه  تهیه می شود. گروه ها در حیاط مدرسه به صف ایستاده و حضور و غیاب

از محیط های خارج مدرسه نیازی به وسیله نقلیه نباشد گروه ها به همراه مستقر می شوند) چنانچه برای بازدید 

 سرپرستان از مدرسه خارج می شوند.(

 15 گذشت از پسدر حین حرکت توضیح می دهد.  دشاتوبوس حرکت می کند و معلم در جلوی اتوبوس هر جا الزم با

دستور توقف اتوبوس را می دهد و در کنار جاده در جای مطمئنی دانش آموزان پیاده شده و قطعات زمین  معلم دقیقه

کشاورزی را که در آن کشاورزان مشغوا کاشت گندم و جو پاییزی هستند را نشان می دهد و از دور با آنها سالم و 

 کرده و به سمت مزاررع حرکت می کنند.احوالپرسی 



 فعالیت دانش آموز فعالیت معلم

ی سالمی که با خودتان به  بچه ها با توجه به تغذیه

همراه می آورید فکر می کنید تمام این غذاهای شما 

به دست می مانند میوه، نان، سبزی و ... از چه راهی 

 آید؟

خواهیم کر می کنید با توجه به جایی که آمدیم و می ف

ه خود را انجام دهیم و تغذیه های ک بازدید علمی

 همراهتان آورده اید، موضوع درس این جلسه ما چیست؟

 

بله همه ی شما درست گفتید، درس این جلسه درباره 

 عوامل موثر در کشاورزی می باشد.

من از شما می خواهم تا در گروه خود درباره مراحل 

 مختلف کشاورزی صحبت کنید.

 کشاورزی مراحل مختلفی دارد یا خیر ؟ چه مراحلی ؟آیا 

اگر پاسخ شما بله است)با توجه به درس های که سال 

های قبل خوانده اید علوم و جغرافیای سال سوم و 

توضیح دهید منظور از هر مرحله چه فعالیت ها و چهارم(

 یا چه چیزهای می تواند باشد.

 

ره نتایج بحث حاال از هر گروه یک نفر بلند شود و دربا

 گروه خود مطالبش را به سایر دانش اموزان ارائه دهد.

 

 

 

 

 

 

( بچه ها فکر کنید امروز کشاورز هستید 1)اجرای فعالیت

و این زمین به شما تعلق دارد و شما تصمیم گرفته اید 

یک محصول کشاورزی تولید کنید، به چه چیزهای نیاز 

 دارید؟

 

حاال در گروه های خود به صورت گروهی راجع به مواد 

مورد نیاز گفتگو کنید و نتایج خود را یا در قالب نقاشی و 

 آموزان : کشاورزیدانش 

 

 

 

 

 گروه .....: حتما درباره کشاورزی است.

منظورمحصوالت و چیزهای است که از  .....:  گروه

 راه کشاورزی به دست می اید.

 ..و ...

 

چه ها در حال گوش کردن به صحبت های آموزگار ب

 بوده و در کنار زمین کشاورزی نشسته اند.

 

بچه ها در گروه های خود مشغول بحث و گفتگو می 

 شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه خود را نمایندگان هر گروه به نوبت نتایج بحث 

درباره ی مراحل کشاورزی و منظور از هر مرحله را بیان 

می کنند) کاشت، داشت، برداشت که در هر مرحله 

یکسری فعالیت ها را مثل آماده سازی زمین کشاورزی، 

شخم زدن، کاشت دانه، آبیاری، وجین کردن و ... را انجام 

می دهند( و سایر بچه ها با دقت به سخنان دوستانشان 

 گوش می دهند.

 

بچه ها در حال فکر کردن به سئوال بوده و خود را به 

جای کشاورز گذاشته و به وسایل و مواد مورد نیاز در این 

 زمینه فکر می کنند.

 

 

بچه ها در سر موارد مشترک به توافق می رسند و موارد 

را یادداشت و یا نقاشی می کنند هر گروه نتایجش را به 



 یا نوشته به آقای کشاورز تحویل دهید.

 

برگه های گروه ها را تحویل گرفته و پس از آقای کشاورز 

بررسی نظر کارشناسانه ی خود را به گروه ها ارائه می 

دید به کمک سایر افراد مشغول به کار سر دهد. تا طی باز

 زمین کشاورزی کارهای خود را در گروه تکمیل نمایند .

 

 

 

ز دانش آموزان خواسته می شود نتایج حاصل از مشاهده ا

و گفتگو جمع آوری و یادداشت کرده تا در حضور سایر 

)همچنین می توانند عکس  دانش آموزان ارائه دهند.

بیندازند یا فیلم تهیه کنند، برای ارائه بهتر گزارش نهایی 

 در کالس درس(

 

معلم از دانش آموزانش می پرسد حاال هر گروه فکر می 

کند که اگر بخواهیم این موارد مورد نیاز در کشاورزی را 

م کرد ؟ سیدسته بندی کنیم به چند صورت می توان تق

دلیل دسته بندی خود عالوه بر نام دسته ، البته هر گروه 

 توضیح دهد.نیز را 

 

 

 

 

 

معلم پس از تشویق همه ی گروه ها بیان می کند که بر 

عوامل موثر بر کشاورزی شامل دو  1اساس نتایج فعالیت 

که شما ها به آنها دسته عوامل انسانی و طبیعی می باشد 

گروه های مورد در  8و  7اشاره کردید و راجع به این 

خود اطالعات الزم را جمع آوری کردید.البته با کمک 

کشاورزان زحمت کش و مهربان که جا دارد از زحمات 

 آنها قدردانی کنیم.

حاال کتاب های خود را باز کرده و یک بار از روی آن 

مطالعه کنید و ببینید کتاب در رابطه با عوامل موثر در 

 می دهد.آقای کشاورز ارائه 

 

نفری تقسیم شده  5گروه  7دانش آموزان که از قبل به 

اند، حال در گروه های خود  به صورت تخصصی به همراه 

یکی از کشاورزان مشغول جمع آوری اطالعاتی راجع به 

)آب، آب و هوا، خاک، نیروی کار، ابزار و موارد مورد نیاز

برای تولید محصول در زمین وسایل، سرمایه، مواد( 

 می شوند. شاورزی ک

 

از هر گروه یک نفر به عنوان نماینده نتایج گروه خود را 

 در جمع ارائه می دهد.

 

 

 

 

 دسته : ابزاری، انسانی، خدادادی  3گروه .... : 

چون بعضی موارد مثل بیل و ماشین و ... جزء عوامل 

ابزارها هستند.کشاورز و آبیار و شخم زن و کارگر و... جزء 

ها هستند و نور و آب و هوا و ... را خدا به  عوامل انسانی

 ما هدیه کرده نعمت های خداوند هستند.

 دسته : انسان و طبیعت  2گروه .... : 

چون در یکسری از موارد مورد نیاز کارها را انسان انجام 

می دهد و برخی بدون دخالت انان به صورت طبیعی 

 انجام می شود .

  

ند از زحمات کشاورزان، بچه ها همه به هم با صدای بل

همچنین نعمت های خدای مهربان تشکر می کنند. و 

 یک عکس دسته جمعی با کشاورزان می اندازند.

 

 

 

 

 ها در گروه های خود مشغول مطالعه می شوند. بچه

 



 ست.کشاورزی به چه مطالبی اشاره کرده ا

 

حاال بر اساس اطالعات کتاب می توانید یک بار دیگر 

برای تکمیل مطالب خود در زمین های کشاورزی و 

محیط اطراف بگردید و عکس و فیلم و یا حتی مصاحبه 

 کنید.

 

 

آموزگار در حین انجام فعالیت ها توسط دانش آموزان بر 

کار انها نظارت داشته و گاه گاهی با طرح سوال و یا 

پاسخ های آنان، انگیزه ی الزم جهت اجرای  هدایت

 فعالیت و گردش علمی را فراهم می کند.

 

)کاربرگ 2حاال کتاب را مجدد باز کرده و فعالیت شماره 

 ( را انجام دهید.5شماره 

معلم مجدد در گروه ها چرخیده و بر انجام درست 

. چک لیستی را که تهیه کرده را کاربرگ نظارت می کند

 د.تکمیل می کن

 

بچه ها می توانید با رعایت نکات بهداشتی تنقالت و 

تغذیه ناهارتان را میل کرده و عکس یادگاری 

بگیرید.همچنین معلم می تواند توجه بچه ها را به 

 .شکرگذاری از نعمات خدای مهربان جلب  کند 

 

 

 

 

بچه ها در گروه خود در محیط اطراف و زمین های 

کشاورزی مشغول جمع آوری اطالعات می شوند و یا در 

تمایل و داشتن امکانات)دوربین( مشغول عکس و صورت 

فیلم گرفتن از موارد مورد نیاز خود می شوند و یا با افراد 

 مورد نظر مصاحبه می نمایند.

 

--------- 

 

 

 

 

 بچه ها در گروه خود مشغول به انجام کاربرگ می شوند.

 

 

 

 

 

زمان استراحت فرا می رسد. هر گروهی از دانش آموزان 

ز زمین نشسته و به صرف غذا شغول می در گوشه ای ا

شوند. معلم و سرپرستان در میان آنان نوعی نظارت 

فضای دوستی و همدلی در حین خوردن تنقالت و دارند. 

تغذیه صورت می گیرد و بچه ها با خاطره ای خوش 

 ادامه می دهند.بازدید خود را 



 
آفتاب از نیمه گذشته که صدای اذان یکی از بچه ها دانش استراحت در آفتاب و کنار رود بسیار دلچسب می نماید، 

آموزان به یک باره زمان انجام فریضه ی نماز را بیاد می آورد.زیراندازها و پتو ها در جای مسطحی به کمک دانش 

 آموزان مستقر می شود. هر کس وضو گرفته و به سرعت برنامه نماز بر پا می شود.

است باالخره فراخوانی صورت می گیرد، همه ی دانش آموزان پس از جمع آوری  چیزی به حرکت و بازگشت نمانده

 وسایلشان جلوی اتوبوس صف می بندند، حضور و غیاب صورت می گیرد. همه چیز برای حرکت آماده می شود.

ش به در طول مسیر بازگشت عده ای می خوابند، گروهی شعر م خوانند و سرانجام با یک دنیا خاطره و تجربیات خو

 مدرسه می رسند و از یکدیگر خداحافظی می کنند و از معلم و سرپرستان و راننده نیز تشکر و قدردانی می نمایند.

 

 1فعالیت تکمیلی 
در صورتیکه در شهرستان یا شهر مورد نظر شما همزمان با تدریس این درس جشنواره ی غذاهای محلی برگزار می 

د علمی، جهت بازدید از جشنواره یا نمایشگاه، توقف کوتاهی نیز در آنجا داشته گردد می توانید بعد از اجرای بازدی

باشید و در صورت عدم برگزاری چنین جشنواره ای می توانید در صورت تمایل نمایشگاهی از غذاهای محلی در کالس 

 یا مدرسه برگزار نمایید.

 2فعالیت تکمیلی 
 گروهی  محلی و عناصر تشکیل دهنده ی آن غذا به صورتاز غذاهای  یا تولید پاورپوینت تهیه کتابچه

 3فعالیت تکمیلی 
، دانش آموزان می توانند در ساعت هنر درباره ی مسائل مختلف مربوط به مصرف مواد غذایی مثل) شکرگذاری

بچه ها گرسنگی، اسراف و ...( نقاشی کشیده و تمام نقاشی ها را در سالن یا کالس نصب کرد و در معرض دید سایر 

 قرار دهند.

 

 

 قدم یازدهم : تهیه گزارش 
دانش آموزان می دانند که تا جلسه آینمده درس مطالعات اجتماعی فرصت دارند تا یک گزارش کامل از سفر یک روزه 

 خود را به همراه نقشه ساده ای از موضوعات مورد نظر ارائه دهند.

طبق قرار قبلی (. در همین مدت معلم به سواالت دانش آموزان در گزارش یا به صورت گروهی یا انفردی تهیه می شود ) 

 مود گزارش خود پاسخ می دهد و آنان را راهنمایی می نماید. هر گزارش شامل موضوع و مباحث زیر است : 

 موضوع گزارش:

 تاریخ بازدید : 

 شرح گزارش : 

 محل بازدید : 

 نام معلم : 

 نتیجه گیری از بازدید : 



 کروکی یا عکس : 

 تهیه کنندگان : 

 تاریخ تنظیم گزارش : 
 

 قدم دوازدهم : ارزشیابی 
نمره را به خود می توامند اختصاص دهد. نیمی از نمره برای تهیه گزارش، میزان  1کار عملی هر دانش آموز حداکثر 

نمره برای چگونگی رفتار دانش  1/1نمره برای زیبا نویسی، کروکی یا عکس ،  1/1کامل بودن، دقت در یادداشت مطالب، 

آموزان در حین بازدید، از نظر دقت، جنب و جوش، روحیه علمی، طرح سواالت خوب و مناسب، نکته سنجی ها، رفتار 

 مودبانه و مناسب در محیط.

 نمره نوبت اول و دوم در سال تحصیلی باشد.  21این میزان نمره می تواند به شکلی بخشی از 

بندی نمرات می تواند به شکل دیگری که معلم صالح بداند تغییر پیدا کند، لیکن ضروری است از قبل اینگونه تقسیم 

 دانش آموزان به خوبی از تقسیم بندی نمرات آگاه باشند. 

 

 قدم سیزدهم : تهیه گزارش نهایی و ارائه آن 
ات و روشن نمودن نقاط قوت و ضعف بسیار مناسب خواهد بود که گزارش کاملی از سوی معلم تهیه و به همراه توضیح

 این بازدید به همراه پیشنهادها در اختیار مسئول قرار گیرد.

این گزارش چنانچه همراه با کروکی و عکس های مربوطه باشد می تواند در اختیار اداره آموزش و پرورش نیز قرار گیرد. 

یر معلمان، اولیاء دانش آموزان، یک گزارش گفتنی است در حد امکانات مدرسه، می توان در جلسه ای با حضور سا

 شفاهی با تعدادی عکس از سوی معلمم ارائه گردد. 

 نه مدرسه نگهداری شود تا در آینده استفاده شود. نش آموزان، شایسته است در کتابخامجموعه این گزارش و گزارش دا 

 

 تقدیر و تشکر 
از سوی مدیر مدرسه یکایک کسانی که در این بازدید علمی به نحوی همکاری داشته اند تشویق و ضروری است که 

تقدیر ثرار گیرند. چنانچه از سوی اداره آموزش و پرورش تقدیرو تشکری ازمعلم مربوط صورت پذیرد و یا به نوعی این 

 بود. اقدام ارزشیابی شود و امتیازی برای آن محسوب گردد، بسیار بجا خواهد 

 قدردانی از معلم می تواند انگیزه های الزم را برای اجرای مجدد اینگونه فعالیت ها ایجاد نمایید. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 معرفی منابع برای مطالعه بیشتر معلمان و مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان

 مطالعات اجتماعی پایه ششم

 

 فصل سوم کشاورزی در ایران 

 معلم : 

.1831دامداری (، منصور بدری، انتشارات دامنشگاه پیامم نور،  –اقتصادی عمومی ) کشاورزی جغرافیای  -1  

.1831قحطی های ایران، احمد کتابی، دفتر پژوهش های فرهنگی،  -2  

راهنمای جنگلبان ) از برنامه های ترویج و مشارکت عمومی (، مهندس نادر کشاورز. -8  

                                  WWW.AGRIـJAHAD.IR1- سایت جهاد کشاورزی  

 

 دانش آموزان : 

.1831از گندم زار تا نانوایی، منصور جام شیر، انتشارات نگارینه،  -1  

آشنایی با محصوالت مهم کشاورزی، انتشارات مدرسه   -2  

 

ه کل شهرستان های استان تهران "" گروه مطالعات اجتماعی و تفکر و پژوهش ادار  
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