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آموزش جغرافيا

نگاهى به جايگــــاه اهميت آموزش جغرافيــــا در قاره هاى ديگر

اشاره 
از اين شماره به معرفى مقايسه اِى آموزش جغرافيا در دوره هاى معادل 
راهنمايى و متوسـطة ايران در برخى از كشـورهاى جهان مى پردازيم. 
ايـن مجموعـه برگرفته از مطالعـة تطبيقى برنامة درسـى جغرافيا در 
دوره هاى راهنمايى و متوسـطه در كشورهاى ايران، هندوستان، مصر، 
برزيل، كانادا، استراليا و آلمان است كه توسط دكتر مهدى چوبينه و با 
نظارت دكتر محمود معافى در «كميتة علوم انسانى مؤسسة پژوهشى 

برنامه ريزى درسى و نوآوريهاى آموزشى» در 1389 انجام شده است.

كليد واژه ها: آموزش جغرافيا، برزيل، نظام آموزشى.
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ــور جهان)، در  ــعت (پنجمين كش برزيل با 8/511/965 كيلومتر مربع وس
نيم كرة غربى در قارة آمريكاى جنوبى و در كنار اقيانوس اطلس واقع شده 
است و خط استوا از شمال آن مى گذرد. برزيل با تمام كشورهاى آمريكاى 
جنوبى به غير از شيلى و اكوادور مرز مشترك، و حدود 7/410 كيلومتر خط 

ساحلى دارد.
كوههاى برزيل عمدتاً در نواحى شرقى و مركزى قرار گرفته اند و از كوههاى 
ساير كشورهاى آمريكاى جنوبى نسبتاً كم ارتفاع ترند. مهم ترين رشته كوههاى 
ــيس. عالوه بر اين  ــو، مانتيكرا و ماروپارس آن عبارت اند از: برزيل، اسپيناس
كوهها، فالت «ماتوگروسو» در جنوب شرقى برزيل نيز پهنة وسيعى را اشغال 

كرده است.
ــدة آنها در ناحية  ــمت عم ــعت زيادى دارند و قس جلگه هاى برزيل وس
آمازون، و كناره ها و اطراف رودهاى بزرگ واقع شده اند. جنگلهاى برزيل 

ــمت اعظم نواحى  ــيع ترين جنگلهاى جهان اند، قس كه انبوه ترين و وس
شمال و شمال شرقى تا ميانة كشور را احاطه كرده اند و حدود 50 درصد 
ــامل مى شوند. طويل ترين و پرآب ترين رودهاى جهان در  خاك آن را ش
ــان عبارت اند از: آمازون و شعباتش،  ــده اند كه مهم ترينش برزيل واقع ش
سائوفرانسيسكو، توكانينس، آراگوايا، پاراگوى (پاراگوئه)، پارانا و اوروگواى 

(اوروگوئه).
آب و هواى برزيل در نواحى كوهستانى و مرتفع، معتدل كوهستانى و در 

ساير نواحى گرم و مرطوب و به طور كلى پر باران است.

نظام آموزشى
نظام آموزشى برزيل به چهار دورة تحصيلى تقسيم مى شود: مرحلة اول 
ابتدايى، مرحلة دوم اتبدايى، مرحلة اول متوسطه و مرحلة دوم متوسطه.

الف) آموزش عمومى
سن آغاز دوره: 7 سالگى

سن اتمام دوره: 14 سالگى
طول دوره: 8 سال

مدرك اعطايى:
CERTIEICADO DE CONCLUSAO DE PRIMEIRO GRQU

ب) آموزش متوسطه
طول دوره: 3 سال

سن اتمام دوره: 15 تا 17 سالگى
مدرك اعطايى:

DIPLOMA DE SEGUNDO GRAU

ج) آموزش فنى
نوع مدرسه: مدرسة فنى متوسطه (هنرستان)

طول دوره: 4 سال
سن اتمام دوره: 15 تا 18  سالگى

آموزش جغرافيا
آموزش جغرافيا در كشور برزيل تا قبل از دهة 1980 عمدتاً متأثر از افكار 
ــوى بود. در نظر اين جغرافى دان، توصيف،  الپالس، جغرافى دان فرانس
ــير، درك ارتباط علت و معلولى پديده ها، تعامل انسان و محيط، و  تفس
مطالعة مكان و ناحيه از اهميت بااليى برخوردار است. هنوز هم تأثير افكار 
اين جغرافى دان را مى توان در كتابهاى آموزش جغرافيا مشاهده كرد. بعد 
از دهة 1980 مفاهيم ديگرى، ازجمله مفهوم چشم انداز، نقش ايدئولوژى 
در شكل دهى به چشم اندازهاى شهر و روستا، مفهوم فضاى جغرافيايى 
و عملكرد انسان در فضاى جغرافيايى، تأثير عوامل فناورى و سياسى در 
آن، نابرابرى در چشم اندازهاى جغرافيايى، نقش انسان در تخريب محيط 
و يا حفظ آن، و باالخره رابطة فرهنگ و محيط جغرافيايى، وارد آموزش 
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جغرافيا در اين كشور شد.

الف) دورة  ابتدايى
در پايان مرحلة اول دور ة ابتدايى از دانش آموزان انتظار مى رود كه با مفاهيم، 

شيوه ها و نگرشهاى مرتبط با دانش جغرافيا آشنا شده و قادر باشند:
1. سازمان فضاى جغرافيايى و عملكرد طبيعت را در ارتباطهاى چندگانة آن 
بفهمند، تا از اين طريق نقش انسان را در برنامه ريزى و ساختن چشم اندازها 

و مكانهاى متفاوت درك كنند.
ــان را در جامعه و پيامدهاى آن در فضاها و زمانهاى متفاوت  2. اعمال انس
شناسايى و ارزيابى كنند تا از اين طريق چارچوبى ذهنى براى خود بسازند 
كه آنها را قادر كند، در حل مشكالت محيطى فعاالنه و با عالقه شركت كنند.
3. حالت فضايى و ناپايدار پديده ها را در فضايى پويا بفهمند و تعامل پديده ها 

را با يكديگر درك كنند.
ــرايط زندگى درك  ــى را در بهبود ش 4. نقش عوامل فناورانه، فنى و سياس
كنند و بفهمند كه تغيير در پيشرفتهاى اجتماعى ـ فرهنگى ناشى از تضادها 
و توافقهاى انسانهاست كه برخى از افراد و جوامع ممكن است از آنها استفاده 

كنند و برخى استفاده نكنند.
5. قادر باشند شيوه هاى تحقيق را در مطالعة جغرافيا به كار گيرند تا بتوانند 
ــم انداز، منطقه و مكان، فرايند ساختن مكان، ارتباط پديده ها، و  فضا، چش

مسائل و گوناگونى آنها را درك كنند.
6. بتوانند، تصاوير، داده ها و اسناد از منابع اطالعاتى مختلف را بخوانند، تفسير 
و تحليل كنند و اطالعات دربارة فضا و چشم اندازهاى متفاوت را به يكديگر 

مرتبط سازند.
7. قادر باشند كه زبان اطالعات كارتوگرافى را به كار گيرند و آن را در نمايش 

پديده هاى جغرافيايى نشان دهند.
ــترش دهند، به تنوع اجتماعى احترام  8. ميراث اجتماعى ـ فرهنگى را گس
ــخيص دهند و به عنوان  ــد، و آن را به عنوان حقوق مردم و افراد تش بگذارن

عنصرى براى تقويت دموكراسى بشناسند.
در پايان مرحلة دوم ابتدايى (پايه هاى 4 تا 6 تحصيلى) از دانش آموزان انتظار 

مى رود كه قادر باشند:
1. نقش جوامع انسانى و طبيعت را در ساختن چشم اندازهاى متفاوت شهرى 

و روستايى بشناسند و با هم مقايسه كنند.
2. شباهتها و تفاوتها بين سبكهاى متفاوت زندگى در شهرها و حومة شهرها، 
ــدن اوقات فراغت را  ــادات روزانه و نحوة گذران ــاكن، ع مكانهاى كارى، مس

تشخيص دهند.
3. مكانى را كه در آن زندگى مى كنند، رابطة بين شهر و روستا و همين طور 
ــى را با عنايت به  ــاير مكانها و نواح ــات به وجود آمده بين جوامع س ارتباط

وضعيت حال و گذشته درك كنند.
ــده در طبيعت را كه علت آنها  ــى از پيامدهاى تحوالت به وجود آم 4. برخ
اعمال انسان در چشم اندازهاى فعلى مكان زندگى و چشم اندازهاى شهرى و 

روستايى است، بدانند و آنها را درك كنند.
ــى  ــاورى، اطالعات، ارتباطات و حمل و نقل را در شكل شناس ــش فن 5. نق

چشم اندازهاى روستايى و شهرى و شكل دادن به جامعه تشخيص دهند.
6. شيوه هاى اساسى مشاهده، توصيف، ثبت، مقايسه، تحليل و تركيب را در 
ــع آورى و پردازش اطالعات، چه از طريق منابع مكتوب و چه از طريق  جم

تصاوير، ياد بگيرند و به كار گيرند.
7. زبان اطالعات كارتوگرافى را در نمايش پديده ها به كار گيرند و توجه داشته 
باشند، براى نشان دادن جهت، فاصله، مقدار و نوع پديده، به كارگيرى اين 

زبان الزم است.
8. اهميت فناورى را در حفاظت و مراقبت از محيط و حفظ سبك زندگى 

درك كنند.
ــر فرد را در  ــئوالنه پيدا كنند و حقوق ه ــى مس 9. در مورد محيط نگرش
ــوردارى از محيطى  ــتى و برخ ــى كامل بهداش ــك زندگ ــوردارى از ي برخ

حفاظت شده بپذيرند.
ــبكهاى متفاوت زندگى گروههاى اجتماعى را بشناسند و براى آنها  10. س
ــيوه هاى زندگى با فضا و  ــوند و درك كنند كه چگونه اين ش ارزش قائل ش

چشم انداز جغرافيايى كه در آن زندگى مى كنند، مرتبط است.

ب) دورة متوسطه
جغرافيا علم مطالعة اشكال، فرايندها، پويايى پديده ها و ارتباطات بين جوامع 
ــطه درك  ــت. مقصد آموزش جغرافيا در دورة  متوس ــانى و طبيعت اس انس
ــاخت  پويايى جوامع و فضاى جغرافيايى، مطالعة پديده هاى مهم دست س
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2. اهداف (دورة اول متوسطه)
ــناخت جامعه، طبيعت و قوانين حاكم بر اين دو و نتايج جغرافيايى   ش

حاصل از تعامل بين اين دو؛
 درك اهميت مقياس در زمان و فضاى محلى، ناحيه اى، ملى و جهانى و 

تنوع تجربيات با اين مكانها؛
 درك اهميت كارتوگرافى به عنوان يك زبان براى نمايش پديده در اقسام 

مكانها و فضاها؛
 تشخيص انواع چشم اندازها و پويايى مرزهاى آن به لحاظ عوامل طبيعى 

و تاريخى؛
ــراى آموزش و تربيت  ــش جغرافيا به عنوان ابزارى ب ــت دان  درك اهمي

شهروندى؛
 درك چشم انداز محلى و مكان زندگى دانش آموز و جلوه هاى طبيعى و 

فرهنگى آن و نحوة مالكيت در اين چشم اندازها؛
 شناخت و مقايسة مكانها به لحاظ امكانات موجود در هر چشم انداز؛

 شناخت شباهتها و تفاوتهاى مكانها، نحوة تأثيرات گروههاى اجتماعى 
ــردم با مكان، و عادات مردم و عكس العمل آنها روى  ــا، ارتباطات م روى آنه

محيط؛
 آگاهى از منابع يادگيرى در جغرافيا و نحوة استفاده از اين منابع؛

 ايجاد يك زبان ارتباطى براى نمايش داده هاى جغرافيايى؛
 به كارگيرى، مشاهده و توصيف در خواندن چشم اندازها به شكل مستقيم 

و غيرمستقيم؛
 شناخت محيط و اهميت مراقبت و حفاظت از آن.

3. اهداف (دورة دوم متوسطه)
 شناخت مفاهيم بنيادى و اصطالحات جغرافياى فضايى مانند منطقه، 

ناحيه، چشم انداز و مكان؛
 شناخت چشم اندازها و مكانها در برزيل و تنوع آن و فعاليتهاى انسان در 

مكانها و نقش فناورى و حمل و نقل در تحول چشم اندازها؛
 تشخيص فضايى و ماهيت ناپايدار چشم اندازها و پديده هاى جغرافيايى و 

نقش جهانى شدن در تحوالت اقتصادى و سياسى مناطق جغرافيايى؛
 شناخت هويت آمريكاى التين، نابرابريها و ميراث فرهنگى آن؛

 درك عناصر فضايى جغرافيايى و نحوة كاربرد آنها به زبان اشكال و عالئم 
براى نمايش اطالعات و چشم اندازها؛

ــول و قوانين مربوط به خود  ــه و طبيعت داراى اص ــه جامع  درك اين ك
هستند؛

 آگاهى از مدرنيزه شدن زندگى و تأثيرات آن روى زندگى مردم و محيط 
طبيعى؛

 درك تفاوت بين چشم اندازهاى متفاوت و پويايى چشم اندازها؛
 شناخت منابع طبيعى، شيوه هاى بهره بردارى و نقش انسان در تخريب 

و احياى منابع؛
 آگاهى از شيوه هاى تحقيق در مطالعات جغرافيايى؛

انسان نظير شهرها، سدها، كارخانجات، نظام حمل و نقل و تأثيرات آن در 
محيط طبيعى، نقش فناورى در تحوالت چشم اندازهاى جغرافيايى، مطالعة 
پديده هاى طبيعى، درك اين كه چگونه و چرا پديده هاى جغرافيايى در فضا 
ــى ارتباط محيط با فرايندهاى اقتصادى، اجتماعى،  اتفاق مى افتند و بررس
ــى در مقياس (محلى، منطقه اى، ناحيه اى، ملى  فناورانه، فرهنگى و سياس
ــت. بدين لحاظ، براى ارزيابى تحوالت پديده هاى مصنوعى و  و جهانى) اس
طبيعى در فضا، دانش آموزان بايد بدانند كه تحوالت در محيط به نحو تصادفى 
اتفاق نمى افتند، بلكه ناشى از يك سلسله علل متفاوت در طول زمان هستند. 
بدين دليل، براى درك عميق يك موضوع بايد به تحوالت تاريخى پديده هاى 
ــودن تحوالت مكانى توجه كنند و اين كه دانش  محيطى و منحصر به فرد ب
جغرافيا در مطالعات خود روشهاى متفاوت علوم انسانى را در يك چشم انداز 

بين رشته اى به كار مى گيرد.

1. اهداف كلى دورة متوسطه
ــير پديده هاى جغرافيايى در ابعاد محلى، منطقه اى،   درك، فهم و تفس

ناحيه اى، ملى و جهانى.
 درك زبان كارتوگرافى و عالئم و نشانه هاى آن و كسب توانايى در ارائه 

اطالعات جغرافيايى.
ــه اى، فرهنگى، اقتصادى و  ــى و تفاوتهاى ناحي ــاى جغرافياي  درك فض

محيطى.
 كسب شايستگيها و مهارتهاى جغرافيايى به شرح زير:

ــا و اطالعات، ثبت داده ها،  ــاهده، توصيف و جمع آورى داده ه ـ توانايى مش
نمايش آنها و تفسير آنها در مقياس هاى متفاوت؛

ـ توانايى درك فضاى جغرافيايى و تعامالت چندگانه بين جوامع انسانى و 
محيط؛

ــه ها، نمودارها، عالئم نقشه،  ــلط روى زبان كارتوگرافى (ترسيم نقش ـ تس
خواندن نقشه ها، عكس ها، تصاوير و تفسير آنها) و استفاده از آمار و رياضى در 

نمايش داده ها و تفسير آنها؛
ـ توانايى در تفسير و تشخيص مسائل اجتماعى و محيطى دنياى معاصر؛

ـ كسب تفكر انتقادى شامل شناخت تناقضات فضايى.

در آمـوزش جغرافيـا بايد دانش 
آموزان حالت فضايـى و ناپايدار 
پديده ها را در فضايى پويا بفهمند 
و تعامـل پديده هـا را با يكديگر 
درك كنند
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 كسب مهارت در تهية گزارشات جغرافيايى و ارائة آن با استفاده از زبان 
كارتوگرافى؛

ــكالت محيطى در برزيل، ضرورت محافظت از محيط،  ــخيص مش  تش
پيمان نامه هاى بين المللى در حفاظت از محيط، و توسعة نگرش احترام به 

زندگى؛
 حفاظت از ميراث اجتماعى و فرهنگى و احترام به تكثر فرهنگى به عنوان 

حقوق مردم و افراد و تقويت عناصر دموكراسى؛
ــناخت سازمانهاى غير انتفاعى در برزيل و اهداف آنها در حفاظت از   ش

محيط و ميراث فرهنگى برزيل.

راهبردهاى ياددهى و يادگيرى (مرحلة چهارم تحصيلى)
ــهاى نظرى (روش  ــة چهارم تحصيلى، آموزش جغرافيا بر آموزش در مرحل
ــخن رانى و مباحثه) و روش تحقيق متمركز است. علت آن نيز اين گونه  س
عنوان شده است كه دانش آموزان در اين مرحله، به دليل رشد باالى تفكر 
انتزاعى قادر به درك پيچيدگى فضاى جغرافيايى، ارتباط پديده ها، شناخت 
تأثيرات متقابل انسان و جوامع، فرهنگ، ايدئولوژى، مكان، منطقه، كشور، 
ناحيه، چشم انداز جغرافيايى و شباهتها و تفاوتهاى مكانها از يكديگر هستند.

ــى پويا  ــان جغرافيا به طور كلى تالش مى كنند كه جغرافيا را به روش معلم
ــهاى تدريس  و جذاب و با بهره گيرى از منابع گوناگون تدريس كنند. روش
ــاهده، توصيف، توضيح، مطالعة ميدانى، بحث و گفت وگو،  عبارت اند از: مش
ــى، تحليل ارتباط عناصر مكانى و نمايش كارتوگرافى مطالعات  كار تحقيق
دانش آموزان در كالس درس به روش فردى و يا گروهى. دانش آموزان ذيل 
ــات كليدى جغرافيا به تحقيق در يك  ــك از مفاهيم مرتبط با موضوع هري
موضوع به شيوة فردى و گروهى و ارائة آن به كالس درس تشويق مى شوند.

چشم انداز
ــى در جغرافيا، چشم انداز جغرافيايى است. منظور از  يكى از مفاهيم اساس
ــدان ديد قرار مى گيرد.  ــت كه در مي ــم انداز، يك مكان جغرافيايى اس چش
ــم انداز را ممكن است با استفاده از نقشه و ساير منابع يادگيرى، نظير  چش
عكس، تصوير، و فيلم آموزشى نشان داد. هر چشم انداز در درون خود به لحاظ 
عناصر جغرافيايى داراى وحدت و شخصيت منحصر به فردى است كه آن را از 
ديگر چشم اندازها متمايز مى كند. براى مثال، چشم انداز «جنگل آمازون» غير 
از چشم انداز «كوههاى آند» است. يا چشم انداز شهرى با چشم انداز روستايى 
تفاوت دارد و چشم انداز بيابانى متفاوت از چشم انداز ناحية مديترانه اى است. 
يادگيرى جغرافيا معموالً با استفاده از چشم انداز محلى و درك عناصر سازندة 
آن و ارتباط بين عناصر طبيعى، اجتماعى، فرهنگى و تعامل بين آنها شروع 
مى شود. چشم انداز در طول زمان در معرض تحول دائمى است. درك علل 
اين تحول يكى از موضوعات مهم در يادگيرى جغرافياست. فناورى احداث 
ساختمانهاى جديد، بهره بردارى ازمنابع، گردشگرى، سيستم حمل و نقل، 
ــم اندازهاى  ــاى دولت و يا افراد ازجمله علل تحوالت در چش تصميم گيريه

جغرافيايى است.
مطالعة چشم انداز مى تواند هم به صورت مستقيم (مشاهدة چشم انداز محلى 

به روش عينى و علمى) و هم به صورت غيرمستقيم (از طريق عكس، تصوير، 
ــروع  ــت براى ش فيلم، متن علمى و گزارش) صورت گيرد. يك روش درس
مطالعة چشم انداز، بررسى عناصر سازندة آن و درك ارتباط علت و معلولى 
ــت؛ يعنى رابطة عناصر  و تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى پديده ها  از يكديگر اس
طبيعى، اجتماعى و فرهنگى با يكديگر. در اين مطالعه استفاده از دو روش 
مشاهدة مستقيم و غيرمستقيم و بحث و گفت وگوى معلم و دانش آموز با 
يكديگر ضرورى است. معلم و دانش آموز ابتدا سؤاالت و فرضياتى را تدوين 
مى كنند. سپس شاگردان از طريق تحقيق و مراجعه به منابع مختلف، كار 
ــير، تحليل و نمايش و ارائة آن را انجام مى دهند.  جمع آورى اطالعات، تفس
اين كار موجب مى شود كه درك و فهم دانش آموز از چشم انداز جغرافيايى 
ــترش يابد و تصور ذهنى او از مكان، به عنوان جزئى از دانش عمومى و  گس
بخشى از فرهنگ ملى و بشرى، توسعه يابد. دانش آموزان در تحقيق مى توانند 
از مدل، نقشه، فيلم، عكس هوايى و تصوير ماهواره اى، مجله، روزنامه، اطلس، 

دائره المعارف و ساير منابع مكتوب استفاده كنند.
مطالعة چشم انداز، دانش آموزان را قادر مى سازد به يكى از نيازهاى اساسى 
ــخ دهند. در فرايند مطالعة يك  خود، يعنى درك و فهم دنياى معاصر، پاس
چشم انداز، يكى از جنبه هاى اساسى در يادگيرى جغرافيا، كسب مهارتهاى 
جغرافيايى است؛ ازجمله مشاهدة يك مكان، گردآورى منابع، تفسير عكسها 
و تصويرها، فيلمهاى تلويزيونى، تهية نمودار و تفسير نقشه ها و تهية گزارش و 
تفسير رخدادهاى جغرافيايى مكان از زواياى مختلف. براى مثال، در مطالعة 
ــها و عالئق، تاريخ،  ــاختمانها بايد به رابطة نوع ساختمان با اقليم، ارزش س
جنبه هاى زيبايى شناسانه و مالحظات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى توجه 

كرد.
ــم انداز بايد توجه كرد كه: عنصر غالب در آن چيست؟ چرا  در مطالعة چش
در زمانهاى متفاوت تغيير مى كند؟ چه كسى تصميم به اين تغييرات گرفته 
است؟ (به ويژه در چشم انداز فرهنگى) با اين تغييرات چه كسانى سود مى برند 
و يا چه كسانى زيان مى بينند؟ در مطالعة چشم انداز الزم است كه به ساختار 
ــم انداز كشاورزى  ــود. براى مثال، در چش آن و عنصر غالب در آن توجه ش
سنتى، كشاورزى تجارى و يا كشاورزى اكولوژيكى توجه به مقاصد هريك 
ــم اندازها مهم است. در كشاورزى  ــان بر هريك از اين چش و آثار اعمال انس
تجارى آثار عملكرد انسان در آلودگى خاكها و آبها و بهره كشى زياد از منابع 
را به راحتى مى توان مشاهده كرد. دانش آموزان در مطالعة چشم انداز معموالً 
ــناتر است و مى كوشند كه در  به عناصرى توجه مى كنند كه براى آنها آش
مطالعات خود آن را به نمايش بگذارند و معموالً اين فرصت به دانش آموزان 

داده مى شود.

سـبكهاى  بايـد  دانش آمـوزان 
متفاوت زندگى گروههاى اجتماعى 
را بشناسند و براى آنها ارزش قائل 
شوند و درك كنند
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محور اصلى: مدرنيزه شدن زندگى و مشكالت محيطى
موضوعات كليدى

خط مشيهاى 
فناورى و مشكالت 

اجتماعى

تغذية مردم جهان مشكالت 
اجتماعى و تغذية سالم

محيط شهرى، صنعت راههاى 
زندگى

مشكالت محيطى پيش روى 
برزيل

محيط گرايى: تفكر 
و عمل

ــاورى  فن و  ــم  عل ـ 
ــن جامعه و  ارتباط بي
طبيعت را ميانجيگرى 

مى كند
و  فناورى  تحوالت  ـ 
علمى، مصرف انرژى 
و ساير منابع طبيعى و 
تأثير آن روى محيط

ــل و  ــت، حم ـ صنع
نقل و محيط در عصر 

موتورهاى تجارى
سوختى  موتورهاى  ـ 
در  ــول  تح ــب  موج
ــود  مى ش ــاورى  فن
ــع  مناب و  ــرف  (مص
ــب  تخري و  ــى  طبيع

محيط)
ــى  طبيع ــع  مناب ـ 
و  ــر  پايان پذي
ــتفاده  اس تجديدپذير؛ 

و بازيابى

ـ انقالب سبز: چه بود و چه 
پيامدى براى محيط داشت

ــزارع به دليل  ـ آلودگى در م
استفاده از آفت كشها

ـ حفاظت از خاك و تخريب 
آن (فرسايش موجب كاهش 
ــود،  مى ش ــزى  حاصل خي
ــى و  ــى و نمك زاي بيابان زاي

آبيارى در اين مناطق)
ــاورزى:  كش ــاى  نظامه ـ 
ــارى،  تج ــاورزى  كش
ــتى،  كش ــد  چن ــتى،  تك كش
ــك،  ارگاني ــاورزى،  كش
ــن،  جاى گزي ــوالت  محص

زيست فناورى
ـ تنوع زيستى و كشاورزى

ــان  ــرى از درخت ـ عصاره گي
جنگلهاى مدارى

ـ كشاورزى فنى، وروديهاى 
ــاورزى و آلودگى آبهاى  كش

سطحى
و  ــاورزى  كش خروجيهاى  ـ 

تخريب پوشش گياهى
ــى  اجتماع ــهاى  جنبش ـ 
روستايى و سؤاالت محيطى

و  ــى  جنگل ــاورزى  كش ـ 
نظامهاى آن

(منابع  مصنوعى  جنگلهاى  ـ 
چوب، خمير چوب و كاغذ) 

و توسعة پايدار محيطى)
ــا و كنترل  ــاى جنگله ـ احي

مونواكسيد كربن

ــدن  مكانيزه ش و  ــدن  ش ــى  صنعت ـ 
ــت در  ــز جمعي ــاورزى و تمرك كش

شهرها
ــهرى: عادات  ــى ش ــاى زندگ ـ راهه
مصرف و اوقات فراغت در شهرها

ــز قدرت و  ــوان مرك ــهرها به عن ـ ش
مصرف

ــهرى: آلودگى و كيفيت  ـ زندگى ش
زندگى

ــهرى: خانه سازى و  ــازى ش ـ خانه س
رفاه شهرى

ـ محيط شهرى: آب براى همه
ـ زباله چيست و شهرها با آن چه كار 

مى كنند: مشكل زباله در شهرها
ـ آلودگى هوا و آب و هواى شهرى

ـ بيماريهاى محيط شهرى
ــالمتى و جغرافياى  ـ كاركرد جو: س

پزشكى
ــهرى،  ــم اندازهاى ش ـ فضاها و چش

مناطق سبز در شهرها
ــهرى  ش ــى  عموم ــى  خط مش ـ 
ــالودة يك شهر  (برنامه هاى كالن، ش

و مناطق مجزا)
ــك پذير  ــق ريس ــاغل در مناط ـ مش

(مناطق باتالقى، دامنه ها و...)
ـ آلودگى محيطى شهرى و صنعتى
ـ بهداشت، كيفيت آب و فاضالب

ـ محيط شهرى: تأثيرات رانش خاك 
در شهرها و تأثيرات زهكشى

ـ جزايرى كه مانند شهر شده اند
ـ منابع انرژى پاك

ـ منابع مواد خام (خاك رس، سيمان، 
چوب، سنگهاى معدنى، شن و ماسه 

و...)
ــوخت و مسائل  ــهر و ماشين: س ـ ش

محيطى
ــى،  صنعت ــام  خ ــواد  م ــى  بازياب ـ 

بيمارستانى و خانگى
ـ صنعت پتروشيمى و محيط شهرى، 
ــوردى: كوباتائوكاماكارى و  مطالعة م

دوكودتريومف

ـ جنگل زدايى و سوزاندن علفزارها 
به عنوان يك كار اقتصادى

ـ طال و اقتصاد جانبى آن: كارگران 
محروم و تخريب محيطى

و  ــى  محيط ــع  مناب ــدن دارى:  مع ـ 
تخريب طبيعت

ــاى جاى گزين در بهره گيرى  ـ مدله
از جنگل مدارى

ـ امرار معاش و محافظت از محيط
ـ سيستمهاى حفاظت از مناطق

ــى  ـ برنامه ريزى محيطى و خط مش
برنامة  ــى،  گياه ــق  ــى (مناط عموم
ــق  مناط ــاحلى،  س ــت  مديري
ــظ  ــاى حف ــده، برنامه ه حفاظت ش

جنگل و حيات وحش)
ــازى و احداث بندها  ــر سدس ـ تأثي

بر محيط
ـ تضادهاى اجتماعى و محيطى

ـ محافظت از محيط و شهروندى
ــگرى و تخريب  ــت گردش ـ صنع

محيطى
ـ اكوتوريسم

ـ مسائل شهرگرايى و محيطى
از  ــت  حفاظ و  ــى  فرهنگ ــوع  تن ـ 

طبيعت
ـ تخريب منطقة سرادو و كشاورزى 
ــراى احياى  ــتى، اقدامات ب تك كش

منطقه
ـ مناطق بزرگ گياهى و استفاده هاى 

متنوع
ـ احياى جنگلها و حفاظت از منطقة 

آرائوكاريا
ـ گسترش جنگل كارى در جنوب و 

جنوب شرق برزيل
ــاورزى و پيشگامان  ـ فعاليتهاى كش

كشاورزى در آمازون
ــگل و توليد ذغال در  ـ تخريب جن

دو منطقة كائيتيگا و سرادو
ـ قانون حفاظت از محيط برزيل

ـ برنامة عمل: ارتباطات 
به  ــى  بين الملل و  ــى  مل
محيطى  ــائل  مس خاطر 

(PPG پيمان نامه)
ـ پيمان نامة توسعة تنوع 

زيستى
در  كيوتو  ــة  پيمان نام ـ 

توسعة محيطى
ـ خط مشيها و راهبردها 
ــدار  ــعة پاي ــراى توس ب
بين المللى (از پيمان نامة 
پيمان نامة  تا  ــتكهلم  اس

ريو)
ــهاى محيطى و  ـ جنبش
جنبش براى بقاى زمين

ــگ  فرهن در  ــر  تكث ـ 
برزيل و محيط گرايى

ــر  غي ــازمانهاى  س ـ 
ــل:  برزي در  ــى  انتفاع
ــاى  مكانه و  ــداف  اه

استقرار
ــة  ــتقالل و اعالمي ـ اس

ملى محيطى برزيل
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12
ةرة1/پائيــــز1390 اا ششم/ شمـا ةرة بيسـتو دو

توصيف و يادداشت بردارى
مشاهده و توصيف، شيوه هاى منحصر به فرد مطالعات جغرافيايى نيستند. 
ــاير حوزه هاى علمى به ويژه علوم طبيعى نيز از آنها استفاده مى شود.  در س
ــت، به گونه اى كه عده اى  در جغرافيا توصيف از اهميت زيادى برخوردار اس
ــير زمين مى دانند. مشاهده و توصيف نقطة  جغرافيا را علم توصيف و تفس
شروع براى مطالعة چشم انداز است و در مطالعات جغرافيايى امرى حياتى 
ــت و نه تجربى.  ــم انداز عمدتاً به روش ديدارى اس ــت. زيرا مطالعة چش اس
بدين لحاظ، گردش علمى، عكس هوايى، تصوير، نقشه، فيلم جغرافيايى و 
گزارش نويسى، ازجمله منابعى هستند كه به معلم و دانش آموز در مطالعة 

واحدهاى جغرافيايى كمك مى كنند.
ــاهدة آن است. توصيف نه تنها به مقصود يادگيرى  الزمة توصيف مكان مش
جغرافيا كمك مى كند، بلكه موجب مى شود كه مشاهدة چشم انداز به روش 

علمى و سيستمى صورت گيرد.

تفسير و تعامل پديده ها با يكديگر
تفسير پديده ها شيوه اى براى پاسخ به سؤاالت در مورد چرايى پديده هاست. 
توصيف سادة يك مكان به تنهايى كافى نيست. در مطالعة مكان الزم است كه 
توضيح داده شود پديده ها چگونه سازمان دهى شده اند. اين كار دانش آموزان 
را قادر به درك هويت مكان مى كند و روشن مى سازد كه تعامل پديده ها با 
يكديگر چگونه است. براى مثال، در مطالعة پايتخت برزيل (برازيليا) در قلب 
ــاى آمازون و علت انتخاب اين مكان به جاى«ريودوژانيرو»،  عوامل  جنگله
ــته اند. نوع آب و هوا، مجاورت در كنار يكى از شعبات  متفاوتى دخالت داش
بزرگ رود آمازون، كاهش جمعيت ريودوژانيرو، گسترش توسعه به مناطق 

كمتر توسعه يافته و موقعيت هندسى اين محل ازجملة اين عوامل بوده اند.
براى تفسير هر پديده در مرحلة اول بايد آن را به قطعات متفاوت تقسيم كرد. 
يا به عبارت ديگر، از مطالعة خاص به اصول كلى و عمومى رسيد. اين يعنى در 
مطالعة جغرافيا بايد به روش استقرايى و هم چنين روش قياسى توجه كرد. 
در تجزيه و تحليل عناصر سازندة چشم انداز بايد هوشيارانه عمل كرد و به 
تعامل عناصر طبيعى و انسانى توجه داشت. جغرافيا علمى تركيبى و حاصل 
تعامل انسان و محيط است. تعامل انسان و محيط امرى پيچيده است و اين 
دو در سطح متفاوتى با يكديگر تعامل برقرار مى كنند. دانش آموزان به اين 

پيچيدگيها بايد توجه كنند.

واحدهاى جغرافيايى و قلمروهاى مرزى
ــت.  ــى اس در تمامى مطالعات جغرافيايى، مطالعة مكان يك واقعيت اساس
ــتند. مرزها ممكن است كه درنتيجة يك سلسله از  مكان ها داراى مرز هس
ــى، تجارى، فرهنگى و يا تحركات انسانى و فناورانه،  عوامل طبيعى، سياس
مشخص و يا دچار تغيير شوند. برخى از مرزها در طول زمان تغيير مى كنند. 
با استفاده از نمايش كارتوگرافى، گسترة يك پديده يا قلمرو آن را مى توان 
ــه نشان داد. براى مثال، يك منطقة تجارى را مى توان در شهر با  روى نقش
استفاده از نقشه نشان داد. منطقة جغرافيايى معموالً با تركيبى از پديده هاى 
ــود. منطقة جغرافيايى داراى مرزهاى  ــان داده مى ش طبيعى و انسانى نش
ــان مى دهد. به همين دليل مى توان آن  مشخصى استكه گسترة آن را نش
ــه نشان داد و همين محدوديت كار مطالعه را آسان تر مى كند.  را روى نقش
ــروزه مناطق جغرافيايى با توجه به ويژگيهاى هر كدام مورد مطالعه قرار  ام
گرفته اند و به كمك كارتوگرافى و نقشه ها، با تنوعات چشم گيرى كه دارند، 

نشان داده مى شوند.
ــكان مى دهند كه پراكندگى پديده ها،  ــه هاى موضوعى به ما ام امروزه نقش
راههاى اشغال زمين توسط انسان، توزيع منابع طبيعى و جريانات اقتصادى 
ــهاى كارتوگرافى مى توان مناطقى از زمين را كه  را مطالعه كنيم. با نمايش
داراى تنشهاى سياسى هستند و يا با ديگر مناطق درتضادند، به صورت بصرى 

و به كمك تعيين مرزهاى اين مناطق روى نقشه ها نشان داد.

مقايسة مكانها
ــدف جغرافيا  ــت. ه ــباهتها و تفاوتهاى مكان اس ــا علم مطالعة ش جغرافي
جست وجوى تفاوت چشم اندازها، مناطق و مكانها به عنوان نتيجه و تركيب 
عناصر طبيعى، اجتماعى و فرهنگى است. از طريق مقايسة مكانها مى توان 
به شناخت ماهيت اين تفاوتها دست يافت و فهميد هر فضاى جغرافيايى چه 
مشخصاتى دارد كه موجب تفاوت آن از ساير مكانها شده است. بدين لحاظ 
از طريق مقايسة مكانها، ما بايد منحصر به فرد بودن هر مكان را بشناسيم 
و اين كه جهان به لحاظ جغرافيايى مجموعه اى از مكانها با ويژگيهاى فردى 
ــتند كه به آن هويت مستقل مى بخشند. هر مكان مسائل  خاص خود هس
خاص خود را دارد و براى حل مسائل آن بايد راه حلهاى خاص آن مكان را 
جست وجو كرد. استفاده از تجارب ديگران براى حل مسائل مكانهاى مشابه 

بايد مورد توجه قرار گيرد.

نمايش فضا در مطالعات جغرافيايى
ــت. دانش آموزان از  ــى ذهنى و از جهاتى نوعى طبقه بندى اس فضا مفهوم
ــروكار دارند. فضا يك مفهوم سه بعدى است. پديده هاى  بدو تولد با فضا س
ــه بعدى هستند و در فضاى سه بعدى با يكديگر تعامل دارند.  جغرافيايى س
ــى از جغرافى دانها، جغرافيا را علم ارتباطات فضايى پديده ها مى دانند.  برخ
ــت. به عبارت  هدف مطالعه در جغرافيا تفكر در مورد فضاى جغرافيايى اس
ديگر، انديشيدن در مورد تعامل پديده ها در يك فضاى سه بعدى الزمة درك 
جغرافيايى است. البته تفكر در مورد فضاى جغرافيايى كمى دشوار است و 

هر چشـم انداز در درون خـود به لحاظ 
و  وحـدت  داراى  جغرافيايـى  عناصـر 
شخصيت منحصر به فردى است كه آن را 

از ديگر چشم اندازها متمايز مى كند
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ــاده  ــروع كرد. در بدو امر بايد از مطالعة مفاهيم س نمى توان آن را يكباره ش
شروع كرد و بعد به انتزاع رسيد. تفكر انتزاعى و تجريدى در مورد تعامالت 
انسان و محيط موجب رشد ذهنى دانش آموزان مى شود. براى درك فضاى 
جغرافيايى به ناچار بايد تفكر بين رشته اى داشته باشيم. زيرا براى رسيدن به 

يك مفهوم فضايى، به محيطى غنى و سرشار از اطالعات نياز داريم.
ــى دارد. به دانش آموز بايد  ــاى جغرافيايى ماهيت آموزش درك مفهوم فض
ــم انداز، به بعد  ــت داد كه در مطالعة يك مكان، منطقه، ناحيه  و چش فرص
فضايى بودن پديده ها (سه بعدى بودن و داشتن تعامل چندجانبه پديده ها 
با يكديگر) توجه داشته باشند. رشد تفكر انتزاعى، درك بين رشته اى، توجه 
ــتفاده از زبان گرافيكى به درك فضاى  ــه عوامل اجتماعى و تاريخى و اس ب

جغرافيايى كمك مى كند.
ــتفاده از «زبان گرافيكى» و «مطالعة چند جانبة پديده ها و تعامل بين  اس
ــرط الزم است كه هريك به فهم ديگرى كمك مى كند. ناديده  آنها» دو ش
گرفتن يكى يعنى كنار گذاشتن ديگرى و اين يك زبان كامل براى مطالعة 
جغرافياست. مطالعة چندجانبة مكان، استفاده از نقشه ها و عكسهاى متفاوت 
(عمودى و مايل)، و نمايش عناصر جغرافيايى با استفاده از زبان عالئم، الزمة 
يادگيرى جغرافياست. براى يادگيرى جغرافيا الزم است كه دانش آموزان با 
مقررات زبان كارتوگرافى آشنا شوند. دانش آموزان با توجه به اهدافى كه در 
مطالعه دارند، بايد نقشة خاص خود را انتخاب كنند و درك خود را از فضاى 

مورد نظر نمايش دهند.
دانش آموزان دورة دبيرستان، به دليل رشد تفكر انتزاعى، امكان مسافرت به 
ساير شهرها و داشتن استقالل در آرايش مبلمان منزل، فضا را بهتر درك 
مى كنند. آنها مى توانند ايده هاى خود را به صورت طرحهايى ارائه كنند. در 
عين حال بايد به آنها كمك كرد كه با مفهوم مقياس به خوبى آشنا شوند 
و استنباطهاى درست خود را از نقشه ها نشان دهند. براى مثال، با مطالعة 
نقشة طبيعى برزيل، ناحيه اى را كه در آن زندگى مى كنند روى نقشه نشان 
دهند و يا بيان كنند كه مكان زندگى آنها در نقشة يك مكان، هموار است 
يا ناهموار، بيابانى است يا مرطوب، قلمروى آن زياد است يا كم، توسعه يافته 

است يا كمتر توسعه يافته.
ــتفاده از منابع متفاوت، نظير  ــده است كه با اس به معلم جغرافيا توصيه ش
فيلم جغرافيايى كه از تلويزيون پخش مى شود، فيلم ويديويى، راديو، ضبط 
ــات الزم را از يك مكان جمع آورى و هنگام تدريس  ــوت و رايانه، اطالع ص
ــويق مى شوند كه برنامه هاى مرتبط  ــتفاده كند. دانش آموزان تش از آنها اس
تلويزيونى  را در ساعات خارج از مدرسه ببينند و يا آن را ضبط كنند و در 
زمان مناسب مورد استفاده قرار دهند. برنامه هاى راديويى (عموماً مصاحبه و 
اخبار دربارة مكانها) نيز ضبط مى شوند. هم چنين، اجازة فيلمهاى جغرافيايى 
از كتابخانه هاى ويديويى براى استفاده يا مشاهده، استفاده از دايره المعارفها، 
كتابها، مجالت و روزنامه ها، استفاده از سايتهاى اينترنتى و نرم افزارها، استفاده 
از رايانة مدرسه و تشكيل پايگاه داده ها، از ديگر منابع براى يادگيرى و تحقيق 

در جغرافياست.
امروزه در آموزش جغرافيا، رايانه نقش مهمى پيدا كرده است؛ ازجمله:
 جمع آورى اطالعات، جست وجو، ذخيره سازى و انتقال اطالعات؛

 جمع آورى عكسها و نقشه ها و تشكيل بانك داده ها با استفاده از منابع 
گوناگون؛

 تهية نمودار و دستكارى در داده ها؛
 توليد دانشهاى جديد.

 استفاده از فيلمها و انيميشنها
 استفاده از اطالعات تهيه شده در سايتهاى اينترنتى در ارتباط با اياالت 
ــهرها و مراكز گردشگرى، رودها، جنگلها، ناهمواريها و ساير نقاط  برزيل، ش

جهان؛
 استفاده از منابع موجود به ويژه اطالعاتى كه به زبان انگليسى ارائه شده اند.
ــويق مى شوند كه مهارتهاى مورد  دانش آموزان به طور كلى در مدارس تش
نياز براى كار با رايانه و استفاده از برنامه هاى آن را براى مقاصد گوناگون، ياد 

بگيرند؛ از جمله برنامه هاى:
 اكسل: كه امكان تفسير، ايجاد و مقايسة داده ها را از طريق نمودار فراهم 

مى كند.
ــك داده ها را فراهم  ــى و يا ايجاد بان  بـوك مارك: كه امكان دست رس

مى كند.
ــهرها، خيابانها، محالت و يا   سـيم سـيتى: كه امكان شبيه سازى ش
ــته اى، و مناطق  ــزى در زمينة منابع هيدروالكتريكى، انرژى هس برنامه ري

مسكونى، صنعتى، حفاظتى و حمل و نقل را فراهم مى كند.
ــت الكترونيكى، جست وجوى اطالعات،   اينترنت: كه امكان چت، پس

ايجاد سايت و نوشتن خالق را فراهم مى كند.
 فتوشاپ: كه امكان بررسى عكسها و تصويرها، ايجاد تغييرات، كارهاى 

گرافيكى و غيره را فراهم مى كند.

معيارهاى ارزش يابى (مرحلة چهارم تحصيلى)
ــدرك فارغ التحصيلى،  ــارم تحصيلى و مرحلة اخذ م ــان مرحلة چه در پاي
ــورد ارزش يابى قرار  ــرى در درس جغرافيا م ــوزان به لحاظ يادگي دانش آم
مى گيرند. در اين مرحله از دانسته هاى دانش آموزان در دورة دوم دبيرستان 
ــا در زندگى عملى آنها امتحان به عمل مى آيد. معيارهاى  و كاربرد جغرافي

ارزش يابى به شرح زيرند:
ــات جغرافياى فضايى، نظير  ــناخت مفاهيم و طبقه بندى اصطالح  ش
منطقه، ناحيه، چشم انداز، مكان و نحوة كار با اين مكانها و شناسايى آنها در 
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رئوس اصلى آموزش جغرافيا در مرحلة چهارم تحصيلى (دورة دوم دبيرستان)

محور اصلى: تحول فناورى و مناطق جديد در شبكه هاى گوناگون ارتباطاتى
موضوعات كليدى

جهانى شدن و سلسله مراتب جديد شهرىسرعت و كارايى حمل و نقل و ارتباطات در عصر جهانى شدن

ـ پيشرفت فنى در راه آهن و نزديك شدن بازارها به يكديگر
ـ پيشرفت فنى در دريانوردى و نزديكى بازارها به يكديگر

ـ فناورى رايانه و پيشرفت در ناوبرى هوايى
ـ فناوريهاى محاسباتى و توسعة چندمليتى

ــهرهاى بزرگ (حمل و نقل عمومى، مترو و  ــيها در حمل و نقل ش ـ خط مش
اتوبوس)

ـ اينترنت، ارتباطات سريع و هم زمان مكانها را به يكديگر نزديك كرده است

ـ قطبهاى جديد علمى ـ فناورى علمى ـ فناورى و اطالعات
ـ مراكز جديد تصميم گيرى

ـ تقسيمات جديد بين المللى از نيروى كار
ـ شبكة حمل و نقل در شهرهاى بزرگ دنيا

ـ شهرگرايى در اثناى رشد علمى ـ فنى و اطالعات
ـ اتوماسيون و مسئلة بى كارى

ـ فناوريهاى جديد و تغيير شهرهاى صنعتى در مرحلة سوم پيشرفت

محور اصلى: يك دنيا و سناريوهاى مختلف جغرافيايى
موضوعات كليدى

كشور و مردم، ملت و تصميم گيرى 
چشم اندازها و تنوع در مناطق برزيلدوباره مرزها

ساخت يك ناحية يكپارچه مركوسر 
(Mercosur) (اتحاد اقتصادى، فرهنگى، 

اجتماعى و سياسى برزيل، آرژانتين، 
ونزوئال، شيلى، بوليوى و اكوادور)

ـ تجهيز مرزها و تضاد بين المللى
ـ فضاهاى اقليتهاى ملى، قومى و فرهنگى

ـ تغييرات فعلى در ارتباطات سياسى بين المللى و 
نظم جهانى: تالش براى تهاجمهاى جديد

ـ بازار مرزهاى جديدى را به وجود مى آورد
(تشكيل بلوك هاى اقتصادى ناحيه اى)

ـ كشيدن نقشه از تضادهاى جديد در جهان
ــورهاى آفريقايى و آمريكاى التين در نظم  ـ كش

نوين جهانى
ــى بين الملل و مفاهيم جديد  ــازمانهاى سياس ـ س

استقالل
ـ شاخصهاى اقتصادى و اجتماعى ثروت، رفاه و 

پيشرفت انسانى
ــورهاى در  ــر و محروميت اجتماعى در كش ـ فق

حال توسعه و توسعه يافته
ــراى فعاليتهاى تجارى در  ــاى جديد ب ـ موقعيته

نواحى، انتخاب آسان و رقابت بين مكانها
ـ تغييرات در ارتباطات و مبادلة بازار
ـ كشورهاى جديد صنعتى در جهان

ـ اشكال توليد و اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافتة 
برزيل

ــوع فرهنگى: مثالهايى  ــم اندازهاى برزيل و تن ـ چش
ــو  ــوى لومب ــالى ك ــادن ط ــكر، مع ــزارع نيش از م
ــتاها و غيره،  ــى، روس ــق بوم (quilombo)، مناط

.(caicaras) ناحية كايكاراس
ــى آفريقايى،  ــأ اروپاي ــانه هاى فرهنگى با منش ـ نش
سرخ پوست و آسيايى و ساير چشم اندازها در برزيل

ـ شرايط طبيعى و تأثير آن در چشم اندازهاى برزيل: 
فرايندهاى تعاملى و قيافه شناسى چشم اندازها

ــاى نابرابر  ــى و بارورى در فضاه ــرك جمعيت ـ تح
شهرى و روستايى

ــرو ـ آمريكايى و  ــتعمرات ايب ـ هويت تاريخى مس
وابستگى اقتصادى كشورهايشان به اروپا

ـ عالئق اقتصادى كشورها و خط مشى آنها
ـ ساخت مركوسر و نقش مليتها در شكل دهى آن

ـ توسعة گردشگرى بين كشورهاى مركوسر
ــيه اى با نواحى  ــى مناطق حاش ــئلة يكپارچگ ـ مس
داخلى (براى مثال، پاتاگونيا، چاكو، و شمال شرق 

آمازون)
ـ سؤال در مورد اتحاد آمريكاى التين با كشورهاى 

مركوسر
ـ يكپارچگى منطقه اى و حمل و نقل، و چشم انداز 

كشتى رانى داخلى
ــى براى وحدت  ــى به عنوان عامل ـ ميراث فرهنگ

مردم آمريكاى التين
ـ مشكل بوميان در مركوسر

ـ مشكالت محيطى در مركوسر
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قلمروهاى بزرگ جغرافيايى.
اين معيار ارزيابى مى كند كه دانش آموزان چگونه مفاهيم و طبقه بنديهاى 
گوناگون جغرافيايى از مكان را ياد گرفته اند و اين كه فرايندهاى اجتماعى و 
طبيعى كه در ساخت چشم اندازها دخالت كرده اند، چگونه اين كار را انجام 

داده اند.
 شناخت چشم اندازها و مكانها به عنوان مناطق فعاليتهاى هدف دار انسان.
ــتند  اين معيار ارزيابى مى كند كه آيا دانش آموزان قادر به درك جهان هس
يا خير. آيا مى دانند كه جهان مصنوع يك جادو نيست، بلكه حاصل اعمال 
ــاركت عوامل مختلف و تصميمات انسانها ممكن است  ــان است و مش انس

آگاهانه و يا ناآگاهانه؟
 تشخيص فضايى و ماهيت ناپايدار چشم اندازها و پديده هاى جغرافيايى.

اين معيار ارزيابى مى كند كه آيا دانش آموزان قادر به درك فضاى جغرافيايى 
و چشم اندازهاى جغرافيايى و تأثير جامعه و طبيعت در تغيير آن هستند.

 مفهومى كردن عناصر فضايى و دانستن نحوة كاربرد آنها به زبان اشكال 
و عالئم براى نمايش اطالعات و چشم اندازها با استفاده از نقشه ها و طرحها.

اين معيار ارزيابى مى كند كه آيا دانش آموزان مى دانند كه چگونه عناصر يك 
ــم انداز را با استفاده از زبان اشكال و عالئم مشخص، و اطالعات را ارائه  چش

كنند.
 تشخيص اين كه جامعه و طبيعت داراى اصول و قوانين مربوط به خود 
هستند و فضاى جغرافيايى در طول زمان شكل مى گيرد و درنتيجة تعامل 

بين جامعه و طبيعت به وجود مى آيد.
ــوزان مى توانند قوانين جامعه و  ــار ارزيابى مى كند كه آيا دانش آم اين معي
ــند و آن را بيان كنند و آن را در مقياس زمان تاريخى و  طبيعت را بشناس

فضايى، از محلى گرفته تا جهانى، نشان دهند.
ــناخت و تشخيص تفاوت بين واحدهاى عمدة چشم انداز در درجات   ش

متفاوت آن.
اين معيار ارزيابى مى كند كه آيا دانش آموزان مى توانند مرزهاى چشم اندازها 
را به لحاظ مفهومى، چه طبيعى چه تاريخى، بشناسند و اين كه پويايى يك 
ــود، قابل  ــان داده مى ش ــم انداز همواره از طريق آن چه كه به ظاهر نش چش

شناسايى نيست.

الف) معيارهاى روشى
 آگاهى از اين كه دانش آموزان شيوه هاى تحقيق را در مطالعات جغرافيايى 

چگونه به كار مى گيرند.
ــب تحقيق  ــيوه هاى مناس اين معيار ارزيابى مى كند كه آيا دانش آموزان ش
ــاخت آنها،  ــم انداز، منطقه و مكان و فرايندهاى س را براى درك فضا، چش

ارتباطات، مسائل و تناقضات در آنها، مى شناسند.
 يادگيرى خواندن تصاوير، داده ها و استفاده از منابع گوناگون.

اين معيار ارزيابى مى كند كه آيا دانش آموزان از طريق كار با منابع اطالعات 
گوناگون مى توانند اطالعات سرزمينها، مكانها، چشم اندازها و نواحى مختلف 

را تحليل كنند و به هم مرتبط سازند.
 آگاهى از چگونگى استفاده از زبان اشكال و عالئم براى نمايش اطالعات 

و پديده هاى جغرافيايى.
اين معيار ارزيابى مى كند كه آيا دانش آموزان مى توانند از طريق كار با نقشه، 
اطالعات سرزمينها، مكانها، چشم اندازها و نواحى را تحليل كنند و نمايش 

دهند.
 آگاهى از اين كه دانش آموزان چگونه مى توانند آگاهيهاى خود را به صورت 

مكتوب و شفاهى دربارة ماهيت فضا به عنوان مكان و منطقه نشان دهند.
ــته و  اين معيار ارزيابى مى كند كه آيا دانش آموزان مى توانند از طريق نوش
ــرزمينها و مكانهاى متفاوت،  ــفاهى، اطالعات مربوط به س ــا به صورت ش ي

چشم اندازها و نواحى را تحليل و مرتبط سازند.
ــوزان چارت هاى متفاوت را در مقياس هاى گوناگون بخوانند و   دانش آم

نيازهاى روزمرة خود را با زبان كارتوگرافى نمايش دهند.
ــخيص، نقادى و  ــى مى كند كه آيا دانش آموزان قادر به تش اين معيار بررس
نمايش طرحهاى كوچك و متناسب با واقعياتى كه قصد مطالعة آنها را دارند، 

هستند.

ب) معيارهاى نگرشى
 عمل و عكس العمل نسبت به مسائل اجتماعى، فرهنگى و محيطى به 

نحو عاقالنه؛
 داشتن نگاه انتقادى در ارتباط با رفتار اجتماعى با توجه به تفاوتها بين 

زمان اجتماعى، تاريخى و طبيعى؛
ــب براى محافظت از طبيعت و توسعة نگرش  ــخيص اعمال مناس  تش

احترام به زندگى؛
ــه تكثر فرهنگى و  ــراث اجتماعى فرهنگى و احترام ب ــت از مي  حفاظ

شناخت آن به عنوان حقوق مردم و افراد و تقويت عناصر دموكراسى.
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