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5. در متن كتاب به نقشة 6-9 (نقشة پراكندگى بارندگى ساالنه در جهان) 
ــاير شكلها و نقشه ارجاع  هيچ ارجاعى وجود ندارد، در صورتى كه به س
ــة 6-9 نوشته مى شد: «ميانگين  ــده است. بهتر بود در راهنماى نقش ش
ــتون بااليى آن نوشته مى شد:  ــاالنة بارندگى به ميلى متر» و براى س س
ــتر از 1500 ميلى متر. در برابر اين ستون نوشته شده «ميلى متر و  بيش
بيشتر» كه به نظر اين جانب نامفهوم است. ديگر اين كه اين نقشه داراى 
كمتر از 250 ميلى متر بارندگى را نشان نداده است، درحالى كه روى كرة 

زمين مناطقى داريم كه كمتر از 250 ميلى متر بارندگى دارند.

چند پيشنهاد
1. بهتر است در اول بخش حديثى از ائمة معصومين(ع) دربارة اهميت 

آب آورده شود تا دانش آموزان بهتر به اهميت آن پى ببرند.
ــران در فصلهاى پاييز و  ــترين بارندگى اي 2. اگر اين موضوع را كه بيش
زمستان روى مى دهد، با يك نمودار نشان دهيم، يادگيرى بيشتر خواهد 
شد (همان طور كه روان شناسان مى گويند نزديك 75 درصد يادگيرى از 

طريق ديدن صورت مى گيرد).
ــار آن، تصوير  ــت. اگر در كن ــكلى از يك قنات آمده اس ــاب ش 3. در كت
ــود، در يادگيرى  ــان دهد، درج ش ديگرى از قنات كه داخل زمين را نش
ــر خواهد بود. چون دانش آموزان داخل زمين  عميق تر دانش آموزان مؤث

قنات را نمى بينند.

4. بريده هاى روزنامه هايى كه در متن درس آمده اند، زيرنويس ندارند كه 
ــوزان را به تفكر وادار كنند. بهتر بود براى آنها زيرنويس در نظر  دانش آم
گرفته مى شد. ديگر اين كه اگر سؤاالت مطرح شده در خود صفحة بريدة 

روزنامه ها درج مى شد، يادگيرى بهتر انجام مى شد.
5. متن روزنامه اى كه در صفحة 147 كتاب آمده مربوط به سال 1378 
است و اكنون مشكالت تأمين آب بيشتر شده اند. به عالوه آمار و ارقام نيز 
ــته شده است: «وى ادامه  احتماالً تغيير كرده اند براى مثال در متن نوش
ــت و پنج تا پنجاه سال پيش آغاز  ــكل در واقع از حدود بيس داد اين مش
ــت.» با توجه به اين كه از سال 1378 تاكنون 12 سال گذشته  شده اس
است، بايد آمار و ارقام جديد نوشته شوند تا دانش آموزان با مطالب جديد 

آشنا شوند.
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استاد ارجمند و سرور گرامى
با سالم و احترام؛

مستحضريد كه مجلة رشد آموزش جغرافيا بيش از 25 سال است كه به 
همت جناب عالى و ساير اساتيد منتشر مى شود. اين مجله اينك درصدد 
ــار صدمين شمارة خود است و در كنار بسيارى از  برنامه ريزى براى انتش
ــوتان، اساتيد و  برنامه ها، قصد دارد به منظور قدردانى از زحمات پيشكس

معلمان جغرافيا نسبت به معرفى آنان اقدام نمايد. 
ــه  ــگزار خواهيم بود، مرحمت نموده و فرم زير را در همين جلس سپاس
تكميل فرموده و تحويل فرماييد. همچنين قدردان نظرات سازندة شما 

در مورد اين برنامه خواهيم بود.
با تشكر
هيئت تحريرية مجلة رشد آموزش جغرافيا

نام و نام خانوادگى (در صورت امكان، يك قطعه عكس ضميمه كنيد):
مدرك تحصيلى:

سال فراغت از تحصيل:
دانشگاه محل تحصيل:

نمونه اى از آثار و تأليفات:
آيا مقاله اى از شما در اين مجله وجود دارد؟

شماره تلفن تماس براى دعوت هاى آتى:
ــن صدمين شمارة مجلة رشد  ــنهاد يا نظرى در مورد جش چنانچه پيش

آموزش جغرافيا داريد، مرقوم فرماييد.

براى
 صدمين شمارة 
مجلـــة رشد 
آموزش جغرافيا


