
 

 

 

 به نام خدا

طرح درس هاي روزانه ي كتاب آموزش مطالعات اجتماعي موضوع : 

  آموزش ابتداييسال ششم   توسط دانشجويان

 نام درس : آموزش مطالعات اجتماعي

 نام مدرس : رسول لشكري زاده

 دانشگاه فرهنگيان مركز امام جعفر صادق بهبهان

 1392سال :



 

 
 الگوي طرح درس روزانه

                                                                                                                                                      24/9/13 

 
مشخصات 

 كلي

   يقه دقيقه45 4 نفر  مدت جلسه :20 2تعداد شاگرد : : جنام دبير :طيبه محصولدار                  نام درس مطالعات اجتماعي
 15/7/1391 تاريخ اجرا : سوم        كالس :  شششم ابتداي ي طح زمين      موضوع : دوستي 96تا 1390 تا 10صفحه : 

 دانش آموزان مالك ها و معيارهاي عقالني را براي انتخاب و حفظ دوستي به كار ببريد هد ف كلي

 
ف هاي درسي (جزيي)

هد
 

 

 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند :
 ويژگي هاي يك دوست خوب چيست ؟ -1
 دوستي يك نياز است چون خداوند در ما نياز برقراري ارتباط با ديگران را قرار داده است . -2
 مزايا و فوايد دوست خوب و تاثيرات منفي يك دوست بد چيست ؟ -3
 اينكه هر كس شايستگي دوستي را ندارد. -4
 گياهي در قطب ها كه پيشوايان ديني چه توصيه هايي براي انتخاب دوست دارند. -5

ف هاي رفتاري 
هد

 

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل ازتدريس درس جديد بتوانند :
 نام يكي يا چند تن از دوستان خود را روي يك ورق كاغذ بنويسيد و علت دوستي خود را بيان كنيد. -1
گ فصلي ويژه نواحي  را شرح داده بيان كنيد كه دوستي با آنها چه تاثيرات مثبت يا منفي در زندگي آنها داشته است.  -2

 ورقطب هازنسه كنند .

هدفهاي رفتاري (خروجي )
 انتظار مي رود دانش آموزان بعد ازپايان درس جديد بتوانند : 

 ويژگي هاي يك دوست خوب را فهرست كنيد. ( حيطه ي رواني حركتي ) -1
 در مورد تاثيرات دوستي بر جنبه هاي مختلف زندگي انسان اظهار نظر كنند و توضيح دهند ( حيطه رواني حركتي ) -2
  را درزنجيره غحقوق متقابل دوستي را بشناسد ( حيطه ي شناختي ) -3
 به ايجاد و برقراري ارتباط دوستانه با ديگران عالقه نشان دهد ( حيطه ي عاطفي ) -4
 ويژگي هاي يك دوست خوب از نظر ائمه اطهار را بدانند. ( حيطه ي شناختي                                       -5

تكنولوژي 

 آموزشي
 نواحي قطبي فر م هاي تهيه شده مورد نظر –ويدئو پرژكتور– كامپيوتر – ماژيك – گچ – تابلو –كتاب 

 قصه گويي )- فناوري – بارش مغزي - پرسش و پاسخ – بحث و گفتگو – كار گروهي –مجموعه اي از روشها ( توضيحي  روش تدريس

it (تلفيقي) 
 زمان

                                         فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديد
 

 دقيقه

- ايجاد رابطه 1

 عاطفي
 - سالم و احوالپرسي1
 - حضوروغياب و دليل نيامدن و يا دير آمدن2
  

3    



 

 2 ( درسمان درس اول است و نيازي به ديدن تكاليف نيست )  ديدن تكاليف
- انجام 2

ارزشياني 

تشخيص/ 

 آغازين

چند نفر را بلند مي كنم تا در مورد كتاب مدني سال قبل هر آنچه در ذهن دارند را ياد آوري كنند ( به صورت مختصر ) 

 و ايجاد روابط عاطفي در خانه و مدرسه و مسجد و . . . را ياد – شهر و روستا – دولت –مثالً چند واژه كليدي را همچون 

 آوري كنند. ( تاكيد بر روابط بين هم كالس ها ) 

 

 
5 

- تنظيم 3

 وضعيت كالس
 2      گروه بندي ها را سازمان مي دهم تا هر كس در گروه خودش قرار گيرد. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ايجاد انگيزه 4

براي درس 

 جديد

 - نشان دادن سخن علي(ع) از طريق پروژكتور در مورد دوستي.1
 - پخش تصاوير و اساليدها و شعر عمو پورنگ در مورد دوستي.2

 

 

 
فعاليت هاي 

مربوط به ارايه 

 درس
 

 

 

 

 

 -پس از ايجاد انگيزه و پخش شعر از آنها مي خواهم نظر خود را در مورد موضوع درس بيان كنند.1
 -برگه هاي مربوط به هر گروه را بينشان تقسيم مي كنم و از آنها مي خواهم در گروه به سواالت پاسخ دهند.2
 -نام دوستان خود و علت دوستي با آنها را روي برگه ها بنويسيد.3

از آنها اين پرسش را مي كنم : چرا انسان به يك دوست نياز دارد؟ از آنهامي خواهم پاسخ هاي خود را در برگه بنويسند ( 

نظر همه را ) و نظران خود را اولويت بندي كنند و نظرات مشابه را حذف كنند و نظرات بدست آمده را در برگه بنويسند كه 

حاصل هم فكري آنهاست. از سر گروه آنها مي خواهم نظراتشان را بخوانند و من در قسمت مخصوص به خودشان روي تخته 

سياه مي نويسم وقتي نظر همه را نوشتم خودم با پرسش و پاسخ نظراتشان را تكميل مي كنم بعد از آنها مي خواهم همين كار 

در مورد فوايد و مزاياي دوست خوب و اثرات منفي دوست بد را انجام دهند البته قبل از آن قصه اي را كه تهيه كرده ام 

نمايش مي دهم و با استفاده از آن مي خواهم به پرسشها پاسخ دهند در مورد مزايا و فوايد دوست خوب و اثرات منفي 

دوست بد ( انجام فعاليتهاي در س در حين كار ) بعد برايشان سخنان ائمه را مي خوانم و شعرهاي كتاب در مورد دوستي و 

 انجام دو فعاليت آخر و نتايجي را كه از درس گرفته اند با بررسي كار همه گروه ها در جدول بيان كنند
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 ارزشيابي
 مرحله اي

 ويژگي ها و مزايا و فوايد دوست خوب و اثرات منفي دوست بد را بيان 2       - علت دوستي با دوستانتان را بيان كنيد.1 

 كنند.
 - چرا انتخاب دوست مهم است؟ را از آنها مي پرسم3

5 

ارزشيابي 

 پاياني

 را انجام دهند. انجام فهرست خصوصيات يك دوست خوب. و معني 4 و 3از آنها مي خواهم براي ارزشيابي پاياني فعاليتهاي 

 چند بيت در مورد دوستي. 
5 
 

نتيجه گيري و 

 جمع بندي

با توجه به جوابهاي هر گروه نتيجه گيري را هم به وسيله جمه بندي سخنانشان انجام مي دهم اينگونه: همه ما دوست داريم 

دوستاني داشته باشيم چون خداوند نياز به بر قراري ارتباط را در ما قرار داده سعي كنيم با توجه به ويژگي هاي دوست خوب 

 و نظرات ائمه دوستانمان را انتخاب كنيم.

3 

تيين تكليف و 

فعاليت هاي 

 تكميلي

به هر شكل كه مي خواهند داستان نيمه تمامي را كه اين گونه شروع مي شود تمام كنند: احمد دوچرخه ام پنچر شده . . . به 

 من كمك مي كني . . . و مي گويم در جلسه آينده به بهترين نوشته جايزه مي دهيم. 
2 



 

ت 
مشخصا
كلي
 

 دقيقه        نام 50نام درس : مطالعات اجتماعي                  موضوع درس : آداب دوستي                          مدت جلسه : 

 آبان       تعداد دانش آموزان :                كالس : ششم ابتدايي   نام معلّم :  خانم نجيمه جواني زاده و ملوك 13مدرسه :  

 احمدي فر     تاريخ :
  آشنايي با آداب دوستي هدف كلي

هدفهاي درسي
 

(جزيي )
 

 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند: 
 -  چگونه با دوستان خود رفتار كنند.  1
  - حد و مرز دوستي را براي خود مشخص كنند.2
  قدرت نه گفتن را در موارد مختلف به دوستانش داشته باشد.– 3
  حقوق متقابل دوستي را بشناسد.– 4
 - تمايل به ايجاد رابطه دوستي صحيح و رعايت آداب دوستي5

 

هدفهاي رفتاري 

(ورودي)
 

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند: 
 اهميت دوستي در چيست؟

 چرا دوستي را كه انتخاب مي كنيم مهم است؟
 ويژگيهاي دوست خوب چيست؟

 

هدفهاي رفتاري 

(خروجي
 

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند:
 بعد از انتخاب دوست چه موضوعي مهم است؟

 حفظ دوستي به چه معناست؟
 حد و مرز دوستي بايد چگونه باشد؟

 آيا مي توانيم به دوستان خود نه بگوييم؟

 

تكنولوژي 

آموزشي
   رايانه– كتاب قصه – تصاوير –كتاب درسي  

ش 
رو

س
تدري

   (تلفيقي )IT فناوري – پرسش و پاسخ –قصه گويي- سخنراني  

 فعاليتهاي قبل از درس جديد



 

ايجاد رابطه عاطفيو
 

ف
ديدن تكالي

 
 سالم و احوال پرسي- حضور و غياب 

 كارهاي دانش آموزان توسط سرگروه ها ي هر گروه جمع آوري شده و مورد بررسي معلم قرار مي گيرد.
3 

انجام ارزشيابي 

صي / آغازين
تشخي

 

 پيشوايان بزرگ دين اسالم در مورد انتخاب دوست چه سفارشي فرموده اند؟
 چهار فايده دوست خوب را نام ببريد؟

 آيا همه افراد براي دوستي و رفاقت شايستگي دارند؟
 چرا انتخاب دوست يك موضوع مهم است؟

4 

تنظيم 

ت 
وضعي

س
كال

   نفره 5به صورت گروهي در گروه هاي  

ايجاد انگيزه
آوردن كتاب قصه اي كودكانه ( به عنوان عسل منو كي خورده ) و با تعريف آن قصه توجه دانش آموزان را به درس جلب  

 كرده
8 

س
ت هاي مربوط به ارائه در

فعالي
 

بعد از سالم و احوال پرسي، سئوال از درس قبل، درس جديد ( آداب دوستي ) را با نام خدا شروع مي كنيم. ابتدا قصه اي 

تعريف كرده ( كه موضوع آن چگونگي برخورد با دوستان ) بعد از تعريف قصه اين مطلب را يادآوري مي كنيم كه بعد از 

انتخاب دوست مهمترين چيز حفظ و نگهداري دوست مي باشد. و از گروه ها مي خواهيم درباره اين كه چگونه با 

دوستانمان رفتار كنيم كه دوستي بهم نخورد و محكمتر شود هر چه مي دانند بنويسند. بعد سرگروه ها نظرات خود را بلند 

خوانده و ما آن ها را تكميل مي كنيم. دومين مطلبي كه در آداب دوستي بايد به آن توجه شود درباره حد و مرز دوستي 

است ابتدا حد و مرز را با ذكر چند مثال براي دانش آموزان تعريف مي كنيم. با اين مثال كه آيا شما تا كنون آبگوشت 

درست كرده ايد؟ بعد با استفاده از جواب دانش آموزان توجه آنها را به اين مطلب جلب مي كنيم كه اگر اندازه آب بيشتر 

از حد الزم باشد گوشت بي طعم و بي مزه در مي آيد. همان طور كه ما بايد در زندگي حد و مرز را رعايت كنيم تا همه 

چيز سر جاي خودش باقي بماند در دوستي ها هم بايد حد و مرز رعايت شود چون دوستي هاي افراطي آسايش و راحتي 

 را از انسان مي گيرد. با استفاده از مثال هاي گوناگون اين مطلب را عنوان كرده... 
بعد مثال كتاب را كه رضا و مجيد به خانه احسان رفته اند را توضيح مي دهيم و درباره اين نكته كه هيچ وقت از نه گفتن 

 خجالت نكشند با دانش آموزان صحبت كرده و با مثال هاي گوناگون: در موقع رفتن به جشن تولد هاي دوستان خود ......

20 

ارزشيابي 

هاي مرحله 

اي
 

 براي حفظ و نگهداري دوستانمان چه كارهايي بايد بكنيم؟
 شما در چه مواقعي به دوستان خود نه مي گوييد؟

5 



 

ارزشيابي پاياني
 

 سه مطلبي كه در آداب دوستي بايد رعايت كنيم نام ببريد؟
 حفظ دوستي به چه معناست؟

 حد و مرز دوستي چگونه بايد باشد؟
 چه موقع مي توانيم به دوستان خود نه بگوييم؟

 معني شعر زير را بگوييد؟
 دوست آن باشد كه گيرد دست دوست         در پريشان حالي و درماندگي

5 
نتيجه گيري و جمع 

بندي
 

 ما ياد گرفتيم كه دوستي آدابي دارد كه بايد آن را رعايت كنيم.
 چگونه با دوستانمان رفتار كنيم( چه كارهايي براي حفظ و نگهداري آن انجام دهيم)

 رعايت كردن حد و مرز دوستي، چون دوستي هاي افراطي باعث مي شود آرامش را در زندگي از دست بدهيم. 
 نه گفتن در دوستي بايد مورد توجه قرار گيرد.

3 

ت هاي تكميلي
ف و فعالي

تعيين تكالي
 كاربرگهاي مربوط به درس را حل كنيد و از بين سه فعاليت زير يك مورد را به دلخواه انتخاب كرده  -1 

الف: سخني از امام يا قرآن يا شعر .... در رابطه با آداب دوستي را روي كارتي نوشته و دور آن را تزئين كرده ، بهترين 

 كار در كالس نصب مي شود.
ب : كتاب قصه اي از كتابخانه مدرسه در رابطه با موضوع درس بگيريد و آن را خوانده و خالصه آن را براي جلسه 

 آينده آماده كنيد.
 ج: خاطره اي از دوستي هايتان را براي جلسه بعد نوشته و همراه خود بياوريد.

به دانش آموزان گفته مي شود كه در جلسه آينده از يكي از ماموران نيروي انتظامي دعوت مي شود ( درباره آسيب 

 هاي اجتماعي ) سئواالت خود را جهت پرسيدن آماده كنند.

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 به نام خدا

                 طرح درس روزانه

 50    مدت جلسه 21نام دبير : صادق ديلمي     نام درس : مطالعات اجتماعي تعداد شاگردان :  مشخصات كلي

 19/02/1392   موضوع : تصميم گيري چيست؟   كالس : ششم    تاريخ اجرا : 18-19صفحه : 

 زمان

  دانش آموزان در موقعيت هاي فرضي براي انجام فعاليت ها تصميم گيري مي كنند و اثرات آن را بررسي مي كنند. هدف كلي

هدفهاي درسي( 

 جزيي)

-فرق اجبار و 2- دانش آموزان معني تصميم گيري را بدانن.1انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند : 

- بدانند چرا تصميم گيري كار مهمي است؟ 4- راه حل هاي احتمالي براي يك موقعيت را بدانند 3انتخاب را بدانند. 

 - برخي اثرات مثبت يا منفي يك تصميم گيري را نام ببرند.5

هدف هاي رفتاري 

 (ورودي)

-فرق اجبار 2- تعريفي از تصميم گيري داشته باشند1انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند : 

- اهميت تصميم گيري را 4-راه حل هايي براي يك موقعيت تصميم گيري انتخاب كنند. 3و انتخاب را بيان كنند. 

 - اثرات مثبت و منفي يك تصميم گيري را بيان كنند.5توضيح دهند. 

هدف هاي رفتاري 

 (خروجي)

 - تصميم گيري را تعريف كنند.1انتظار مي رود دانش اموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند :

 -بتوانند فرق امور اجباري و انتخابي را با ذكر مثال توضيح دهند.2

 -در يك موقعيت بتوانند راه حل هاي احتمالي را تشخيص داده و بيان كنند.3

 -به اهميت تصميم گيري پي برده و آن را به كار گيرند.4

 -اثرات مثبت يا منفي را كه يك تصميم براي آنها در پي داشته توضيح دهند.5

 دقيقه10  رايانه و عكس ها–كتاب- تخته وايت برد  تكنولوژي آموزشي

 دقيقه5  بحث گروهي– پرسش و پاسخ –سخن راني  روش تدريس

 زمان فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديد

-ايجاد رابطه 1

 عاطفي

 5  پي گيري علت غيبت دانش آموزان غايب جلسه قبل– حضور و غياب –سالم و احوالپرسي 

 5  مربوط به آن2 و 1 و كار برگه هاي 2ديدن تكاليف درس  ديدن تكاليف

-انجام ارزشيابي 2

 تشخيص/آغازين

سوال از دانش آموزان درباره ي دوستي و اين كه ما بايد چرا بايد به بعضي از درخواست هاي دوستنمان جواب (نه) 

 بگوييم؟

5 

-تنظيم وضعيت 3

 كالس

   نفري تشكيل دهيد و سرگروه را انتخاب كنيد.5بچه ها مثل جلسات قبل گروه هاي 

-ايجاد انگيزه براي 4

 درس جديد

از دانش آموزان مي خواهيم با توجه به موضوع درس نظر خود را در مورد تصوير بيان كنند. سپس نظرات آن ها را مي 

 نويسيم.

 

5 

فعاليت هاي مربوط 

 به ارائه درس

پس از ايجاد انگيزه درس جديد را شروع مي كنيم . و مي گوئيم اگر روز جمعه اردوي مدرسه باشد بهتر است به كنار 

دريا برويم يا به پارك جنگلي . پس از ارائه نظر دانش آموزان مي پرسيم كه تصميم گيري چيست و آيا كار مهمي است 

يا خير ؟ از آن ها مي خواهيم كه چند كار را كه مجبور ند انجام دهند و چند كار را كه اختيار انجام ان را دارند نام 
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ببرند. آن ها را روي تابلو يادداشت مي كنيم. سپس مي گوييم كه تصميم گيري هميشه ساده نيست و گاهي براي انجام 

 وضعيت مربوط  به كتاب را برايشان مي 3يك كار چند راه مختلف وجود دارد كه انتخاب را مشكل مي كند . سپس 

-اگر فردا امتحان داشته باشيد و مادرتان هم از شما كمك بخواهد چه مي 1خوانيم و از گروه ها نظر خواهي مي كنيم. 

- پولي 3- معلم يك تحقيق به شما داده كه منبع آن دست همكالسي شماست كه با او قهر هستيد. چه مي كنيد.2كنيد؟

ذخيره كرده ايد كه با ان وسيله ي دلخواه خود را بخريد  اما برادر شما از شما مي خواهد نصف پول را به او بدهيد . 

 چه كار مي كنيد؟نظرات گروه ها را ياداشت مي كنيم.

از تصاوير رايانه استفاده كرده و بحث را ادامه مي دهيم. به بچه ها مي گوييم كه هر تصميمي كه مي گيريم نتايج و 

آثاري دارد كه ممكن است خوب يا بد باشد عضي تصميم ها اثر كمي در زندگي ما دارند و بعضي تصميم ها تاثير 

 رفتار و سالمتي و تحصيل ما اثر بگذارند كه يا –بسيار زيادي در زندگي ما دارند اين تصميمات مي توانند از اخالق 

 موفق شويم يا شكست بخوريم.

در اين مرحله از بچه ها  ميخواهيم كه فعاليت شماره يك كتاب را با همفكري هم انجام دهند . نظر گروه خود را در  ارزشيابي مرحله اي

مورد مثبت يا منفي بودن آن بيان كنند. مثال : فرهاد تصميم مي گيرد فردا با دوستانش ترقه بازي كنند. اين تصميم مثبت 

 است يا منفي. چرا؟ نتيجه ي ان چيست؟ و بر چه چيزهايي اثر مي گذارد.؟

3 

 از دانش آموزان مي پرسيم كه تصميم گيري چيست؟ آيا تصميم گيري هميشه آسان و راحت است؟ ارزشيابي پاياني

 يك خاطره از تصميم گيري هاي خود رابيان كنند.

3 

نتيجه گيري و جمع 

 بندي

تصميم گيري يعني قدرت انتخاب . ما در طول زندگي هر روز تصميم هاي مختلف مي گيريم . بعضي تصميم ها نتايج 

و آثاري دارند كه يا خوب است يا بد. تصميم گيري خوب مي تواند زندگي ما را زيبا كند و تصميم گيري بد مي تواند 

 زندگي ما را سخت و ناگوار سازد.

2 

بچه هاي خوبم براي جلسه آينده خاطره اي كوتاه درباره ي يكي از تصميم گيري هاي خودتان بنويسيد . يا داستان و  تعيين تكليف 

 فيلمي را كه مربوط به تصميم گيري مي شود به طور خالصه بازنويسي كنند .و به كالس بياورند.

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 الگوي طرح درس روزانه
  دقيقه                 جلسه :45نام دبير : علي رضواني نيا- شمشير رئيسي       نام درس : تعداد شاگرد:         مدت:

 
 صفحه :                  موضوع:      مراحل مؤثر در كشاورزي                                      كالس :ششم      تاريخ اجرا :

 مشخصات كلي

 هدف كلي آشنايي دانش آموزان با كشاورزي وعوامل مؤثر در آن 
 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند:

1 ı.مراحل عمده كشاورزي را نام ببرند  
2 ı. عوامل مؤثر در كشاورزي را نام ببرند  
3 ı عوامل طبيعي وانساني مؤثر در كشاورزي را نام ببرندوبدانند كه هريك از اين عوامل چه تأثيري بر روند كشاورزي مي توانند داشته 

 باشند.
4 ı. با چند نوع غذاي محلي آشنا شوند ونوع محصوالت كشاورزي به كار رفته در بعضي از غذاهاي محلي را بدانند  

 

هدفهاي درسي 
 (جزيي)

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند :

1 ı .عوامل طبيعي انساني مؤثر بركشاورزي را تشخيص دهند ودسته بندي كنند  
 - درباره ي غذاي محلي خود پرس وجو نمايند وعناصر آن را بنويسند.2
3 ı.درباره ي مسائل مربوط به مصرف مواد غذايي ،گرسنگي وشكر گزاري اظهار نظركنند 

 هدفهاي  رفتاري
 (ورودي)

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند :

1 ı.عالقه مندي خود را به مسائل مربوط به كشاورزي وآباداني كشور نشان دهند  
2 ı.تصميم بگيرند كه به جاي ميوه هاي خارجي ،ميوه هاي ايراني مصرف كنندتا با اين كار ازكشاورزان خوب كشورمان حمايت كنند  
3 ı..به نقش وكاربرد هر يك از محصوالت كشاورزي در تهيه ي غذاهاي محلي مورد نياز خود پي ببرند وقدردان نعمات الهي باشند  

 

 هدفهاي رفتاري

 (خروجي)

 
 استفاده از پروژكتور براي نمايش فيلم وتصاوير وهمچنين جهت نمايش چكيده اي از درس

 تكنولوژي آموزشي

 ايفاي نقش ، بارش مغزي ، پرسش وپاسخ ، بحث گروهي ، مشاهده وتجربه ، مشاركتي زمان
 

 روش تدريس

      فعاليت هاي قبل از  تدريس درس جديد                                                                                       دقيقه
 

 سالم واحوال پرسي 3
 

1 ı ايجاد رابطه 
 عاطفي

 ديدن تكاليف  درس گذشته.5 و 4 ، 3بررسي فعاليت هاي  2

3 

 ارزشيابي از درس گذشته :
1 ı.مراحل تصميم گيري را نام ببريد  
 2 ı ايجاد يك موقعيت مي كنيم ودانش آموزرا در آن موقعيت قرار مي دهيموازاو مي خواهيم با توجه به مالك هاي تصميم 

 گيري ،تصميم مناسب را اتخاذ كند.

3ıدر موقع تصميم گيري به چه نكاتي بايد كنيم ؟  

2 ı انجام 
ارزشيابي 

تشخيصي / 
 آغازين



 

2  3 ı تنظيم وضعيت 
 كالس

2 
 بكار گيري روشهاي تدريس دانش آموز محور در كالس ونمايش فيلم از طريق پروژكتور

 
4 ı ايجاد انگيزه 

 براي درس جديد

15 

 فعاليت هاي معلم :
1 ı مديريت كالس توسط معلم وايجاد زمينه ي مناسب جهت اجراي درس به روش بارش مغزي 
2 ıنمايش فيلم براي دانش آموزان  
3 ı. هدايت دانش آموزان جهت تكميل كاربرگ هاي پايان كتاب مربوط به اين درس  

 فعاليت هاي دانش آموزان :
 - انجام فعاليت ها وتكميل كاربرگ ها به صورت گروهي وهم فكري اعضاي گروه .1
2 ı فعاليت دانش آموزان در بحث هاي گروهي واجراي درس به روش بارش مغزي و نقش فعاالنه ي آنها در اجراي درس به 

 روش ايفاي نقش ومشاهده دقيق وهوشيارانه ي فيلم وبرداشت نكات آموزشي از آن .

فعاليت هاي 
 مربوط

 به ارايه درس

5 
 
 
 
 

1 ıمراحل عمده كشاورزي را نام برده ومنظور از هر قسمت چيست ؟  
2 ı را انجام دهد .1 فعاليت  
3 ıبراي هر يك از عوامل انساني مؤثر در كشاورزي مثال هايي بزنيد؟  
4 ı. نقش هر يك از عوامل طبيعي مؤثر در كشاورزي را بنويسيد  

ارزشيابي مرحله 
 اي

 ارزشيابي پايابي   است را تكميل كنيد5 را كه به صورت كاربرگه ي شماره 2فعاليت  5

5 

 
 كشاورزي شامل سه مرحله ي عمده است كه عبارتند از كاشت ، داشت و برداشت

 منظور از مرحله ي كاشت يعني شخم زدن زمين ، كاشتن بذر يا دانه هاي آبياري
 منظور از مرحله ي داشت يعني آبياري ،هرز چيني وپرورش گياه 

 و منظور از مرحله ي برداشت يعني اينكه پس از رشد محصول آن ها را بچينند و به دست ما برسانند .
 در كشاورزي دو عامل طبيعي وانساني مؤثرند كه عامل طبيعي شامل خاك ، آب وهوا ، آب و نور خورشيد  

 وعامل انساني شامل : نيروي كار ، سرمايه ،ابزار و وسايل و مواد ( نهاده ها )

 نتيجه گيري و
 جمع بندي

3 

 غذاي محلي شما چيست وكدام محصوالت كشاورزي در آن به كار رفته است؟
  كتاب را انجام دهند .6كاربرگ  شماره ي 

تعيين تكليف و 
فعاليت هاي 

 تكميلي
 
 
 



 

 مشخصات كلي

  نفر20نام دبير : فاطمه بورنگ ، مهين گشتي    نام درس: مطالعات اجتماعي    تعداد شاگرد: 

 

 20/2/92     موضوع: انرژي را بهتر مصرف كنيم    كالس:ششم      تاريخ اجرا:44تا41صفحه:
 

زمان: 
 دقيقه50

 هدف كلي
  آشنايي با انرژي هاي نو و چگونگي مصرف بهينه آنها.

 اهداف جزئي

 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند:
 انرژي هاي نو چه هستند؟ -1

 انرژي هاي قابل تجديد را نام ببرند. -2

 انرژي غير قابل تجديد با انرژي هاي قابل تجديد چه تفاوتي دارند؟ -3

 چرا انرژي هاي نو را جايگزين سوخت هاي فسيلي كرده اند؟ -4

 در كشور ما چگونه از انرژي هاي نو استفاده شده است؟ -5

 چگونه از انرژي باد انرژي الكتريكي توليد مي كنند؟ -6

 انرژي هسته اي چگونه پديد مي آيد؟ -7

 فرق انرژي هسته اي با ساير انرژي ها چيست؟ -8

 مهمترين نيروگاه اتمي ايران در كجا واقع شده است -9

 

هدفهاي رفتاري 
 (ورودي)

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند:
 چگونگي تشكيل سوختهاي فسيلي را بيان كنند. -1

 موارد استفاده از منابع انرژي را بيان كنند. -2

 چگونگي توليد برق را بيان كنند. -3

 راهكارهاي مناسب جهت استفادة كمتر از سوختهاي فسيلي را بيان كنند. -4

 

 

هدفهاي رفتاري 
 (خروجي)

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند:
 انرژي هاي قابل تجديد را با انرژي هاي غير قابل تجديد مقايسه كنند. -1

 در مورد استفاده از انرژي هاي نو در ايران توضيح دهند. -2

 چگونگي توليد انرژي الكتريكي از باد را توضيح دهند. -3

 انرژي هسته اي را با ساير انرژي ها مقايسه كنند. -4

 مهمترين نيروگاه اتمي ايران را معرفي نمايند. -5

 حساسيت خود را نسبت به هدر رفتن انرژي نشان دهند.. -6

 در مصرف برق صرفه جويي كنند. -7

 

 تكنولوژي آموزشي

 ماشين حساب نوري- كار دستي باطري ı ويدئو پروژكتور ıتابلو- كتاب- ماژيك- كارتهاي تهيه شده ي گروهها- كامپيوتر 
 دار.

 

 



 

 روش تدريس
  .ı IT (تلفيقي) ı توضيحي -  پرسش و پاسخ- اكتشافي ıروش بحث گروهي 

  فعاليتهاي قبل از تدريس درس جديد 

 ايجاد رابطه عاطفي
 فرستادن صلوات- سالم و احوال پرسي- حضور و غياب- توجه به وضعيت دانش آموزان مورد دار كالس.

 دقيقه3

 ديدن تكليف
 ديدن گزارشات دانش آموزان درباره استفاده از سوختها در خانه براي پخت و پز و ايجاد گرما 

 دقيقه3

انجام ارزشيابي 
 تشخيصي آغازين

 از چند دانش آموز سؤاالتي در رابطه با درس گذشته مي پرسيم.
 مهمترين منابع انرژي در دنياي امروز چه منابعي هستند؟ -1

 ميدان هاي نفتي جنوب غرب را نام ببريد. -2

 تفاوت برق حرارتي و برق آبي را بيان كنيد. -3

 سوختهاي فسيلي را توضيح دهيد. -4

 دقيقه3

 تنظيم وضعيت كالس
  گروه بندي دانش آموزانıتوجه به وضعيت فيزيكي كالس از نظر نور ، گرما و سرما 

 دقيقه2

ايجاد انگيزه براي 
 درس جديد

 توجه به نمودار گروه هاي عمده انرژي و توضيح مجدد آن.
 پيامدهاي اتمام سوختهاي فسيلي و قطع شدن برق منازل و كارخانه ها.

 دقيقه5 و چگونگي ارائه راهكار مناسب 

فعاليتهاي مربوط به 
 ارائه درس

پس از ايجاد انگيزه و بيان پيامدهاي تمام شدن سوختهاي فسيلي كارتهاي گروه هاي انرژي را بين گروه ها تقسيم كرده و از آنها 
مي خواهيم كه انرژي هاي مربوط به كارت خود را مالحظه نمايند و در مورد آنها توضيح دهند سپس به معرفي منابع غير قابل 

تجديد و قابل تجديد (انرژي هاي نو) مي پردازيم و با استفاده از اساليدها به توضيح درس پرداخته و در جريان تدريس پرسش 
هاي مناسب را ارائه مي دهيم و از آنها مي خواهيم نظرات خود را روي كارتها نوشته و سرگروه بخواند سپس به توضيح انواع 

انرژي هاي نو (آب، باد، خورشيد) پرداخته و به معرفي آبگرمكن هاي خورشيدي ، نيروگاه بادي و نيروگاه خورشيدي مي 
پردازيم ( به همراه نمايش فيلم انرژي باد و انرژي خورشيدي ) در ادامه به توضيح انرژي هسته اي (اتمي ) پرداخته ضمن سؤال 

از دانش آموزان و گرفتن پاسخ هاي آنان در رابطه با اخبار انرژي هسته اي از راديو و تلويزيون سپس به معرفي نيروگاه اتمي 
بوشهر پرداخته و در مورد شهيد مصطفي احمدي روشن توضيح مي دهيم و براي شادي روح اين شهيد صلوات فرستاده مي 

شود در ادامه ضمن تشكر از خداوند بخاطر ارزاني داشتن نعمت هايش نظر دانش آموزان را در رابطه با چگونگي مصرف 
سوختهاي فسيلي و راههاي صرفه جويي آنها جويا شده و به توضيح راههاي صرفه جويي در مصرف برق و معرفي ساعت پيك 

يا اوج بار پرداخته و برچسب انرژي را به كمك دانش آموزان توضيح مي دهيم و در پايان به معرفي سازمان بهره وري انرژي 
 ايران مي پردازيم.

 دقيقه20



 

 ارزشيابي مرحله اي

 فوايد انرژي هاي نو چيست؟ -1

 تفاوت انرژي هاي نو و سوختهاي فسيلي را بنويسيد. -2

 انرژي هسته اي چه تفاوتي با ساير انرژي ها دارد؟ -3

 شما در منزل براي صرفه جويي در مصرف انرژي هاي غيرقابل تجديد و برق چه كارهايي انجام مي دهيد؟ -4

 دقيقه4

 ارزشيابي پاياني

 يك اسباب بازي نوري يا ماشين حساب با وسايلي كه با باطري كار مي كنند چه تفاوتي دارد؟ -1

 از انرژي خورشيد به چه منظور مي توان استفاده كرد؟ مثال بزنيد. -2

 نيروگاه اتمي معروف ايران چه نام دارد؟ -3

 انرژي هسته اي چگونه توليد مي شود؟ -4

  در كالس.11انجام كاربرگ شماره  -5

 دقيقه2

نتيجه گيري و جمع 
 بندي

سوختهاي فسيلي غير قابل تجديد ولي انرژي هاي خورشيدي ، باد و آب هم قابل تجديد و هم ارزان هستند و براي گرما و 
توليد برق و نور استفاده مي شوند. دستيابي به فن آوري هسته اي افتخاري است براي كشور ايران.  بيان راههاي مناسب صرفه 
جويي از سوختهاي فسيلي و برق در ساعت پيك و توجه به برچسب انرژي هنگام خريد. (دانش آموزان جمع بندي مي كنند و 

 معلم راهنمايي مي نمايد)

 دقيقه4

تعيين و تكليف 
 فعاليتهاي تكميلي

  گروه) 1به سايت بهره وري انرژي ايران مراجعه كرده و گزارشي از فعاليتهاي خود ارائه دهند. (
 مصرف انرژي نسبت به گذشته افزايش يافته است يا خير؟ ( گفتگو با افراد سالمند خانواده) ( گروه ديگر)

 .(همه گروهها)12تكميل كاربرگ شماره 
 مقايسه قبض آب و برق خانه (گروه سوم) 

 نوشتن انشاي تخيلي درباره سوختهاي فسيلي(همه گروهها)

 دقيقه4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الگوي طرح درس روزانه ،درس مطالعات اجتماعي

مشخصات 
 كلي 

 دقيقه        50 نفر     پايه :  ششم      مدت جلسه :  20ليال مقدسي                    تعداد دانش آموزان:   ıنام آموزگار:   ليال حجازي 
         28 - 34صفحه :  

 20/2/92موضوع :    محصوالت كشاورزي ازتوليد تا مصرف           تاريخ اجرا   :   

 زمان 

  آشنايي با چگونگي چرخه توليد،رشد ومصرف محصوالت كشاورزي   هدف كلي 

 انتظار مي رود دانش آموز پس ازپايان درس بتواند: اهداف جزئي

 دو فعاليت مهم كشاورزي را بشناسد . -1

 - مفهوم زراعت وباغداري را تعريف كند .ومثال بزند.2

 - محصوالت كشاورزي را از نظر تنوع در كشورمان دسته بندي كند وبراي هرگروه مثالهايي را ارائه مي دهد .3

  - پراكندگي محصوالت كشاورزي را روي نقشه نشان مي دهد .4

 -  تفاوت كشت گلخانه اي رابا كشت معمولي بداند .وبامثال بيان كند.5

  - فرايند توليد تامصرف محصوالت كشاورزي را مي داند .6

 - سفارش خداوند واوليا رادرباره اسراف بيان كند 7

  - شرايط كشت انواع محصوالت كشاورزي رابيان مي كند .8

- درباره حديث امام صادق ومفهوم آن توضيح مي دهد .وخودنيز درباره اهميت كشاورزي حديثي را به كالس ارائه مي 9 

 دهد 

 - انواع خشكبار صادراتي ايران رانام مي برد .10

 -درباره مصرف بهينه مواد صحبت مي كند .11

 -نمودارهاي مربوط به محصوالت كشاورزي راترسيم كرده ومي خواند.12

 - مهارت خالقيت وكاوشگري در هنگام بيان مفاهيم درس را كسب مي كند  13

 - دانش آموز كشاورزي را به عنوان يك شغل پاك وشريف مي داند وبه كشاورزان با احترام مي نگرد.14

 -دانش آموز هنگام مصرف نعمتهاي الهي خصوصا توليدات كشاورزي شكر الهي رابه جاي مي آورد 15

 
 

 

هدف هاي 

رفتاري 

 (ورودي)

*عوامل موثربركشاورزي را تغيير تدريجي آب و هوار انتظار مي رود دانش آموزان قبل ازتدريس درس جديد بتوانند 

 بشناسد وبيان كند .درباره غذاي محلي  منطقه خود توضيحاتي راارائه دهد 

 انواع محصوالت منطقه خود را بشناسد وچند نمونه را نام ببرد. •

 روش كشت محصوالت منطقه خود را بداند . •

 



 

هدفهاي 

رفتاري 

 (خروجي )

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد ازپايان درس جديد بتوانند :
 زراعت وباغداري راتعريف كند  و سه گروه ازگياهان زراعي را نام ببرد 

 نمودارمربوط به توليدات سالهاي گذشته محصوالت كشاورزي  منطقه خود را رسم كرده وتوضيح دهد.
 شرايط كشت انواع محصوالت كشاورزي را بيان كند .

 درباره مصرف بهينه موادغذايي صحبت كند .
 انواع محصوالت جاليزي منطقه خود رانام ببرد .

 كشت گلخانه اي را با كشت معمولي مقايسه كند .
 فرايند چرخه توليد تا مصرف تعدادي از محصوالت كشاورزي را بيان كند 

 نگرشي مثبت نسبت به كار كشاورزي كسب كرده باشد .وبا احترام با كشاورزان منطقه برخورد نمايد .
بعد ازكسب شناخت از زحمت كشاورزان عزيزهنگام مصرف موادغذايي از اسراف پرهيز مي كند .وبه ديگران هم اين امر راتوصيه 

 ويژگي هاي گياهان و جانوران نواحي مي كند.

 

تكنولوژي 

 آموزشي
  تهيه كار برگ هاıنقشه ايران ıماكت انواع محصوالت ı پاورپوينت ı تصاوير تهيه شده فناوري هاي نوين ıكتاب درسي 

  وروشهاي گروهي  itتلفيقي از روش پرسش وپاسخ ،نمايشي، بارش مغزي و روش تدريس

                                          فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديد 

- ايجاد رابطه 

 عاطفي
ياپروژه ı بررسي تكاليف وكاربرگ هاي جلسه قبل ı جويا شدن ازعلت غيبت غايبين ı حضوروغياب نظري ıسالم واحوالپرسي 

 هاي انجام شده 
3  

 دقيقه

- انجام 2

ارزشياني 

تشخيص/ 

 آغازين

 انجام پرسش هايي ازدرس گذشته جهت يادآوري ورفع مشكل احتمالي  :مانند :
 م : چه عوامل در كشاورزي موثرند؟                    عوامل طبيعي موثردركشاورزي كدامند ؟ 

 م: عوامل انساني موثردركشاورزي كدامند : 
 م: علت برتري محصوالت كشور ما بربسياري از كشورهاچيست ؟ 

3 
 دقيقه

- تنظيم 3

وضعيت 

 كالس

  دقيقه3  نفره تقسيم مي كنيم  4دانش آموزان را بوسيله كارتهايي كه هر كدام نشان دهنده نوعي كشت مي باشند درگروههاي 

-ايجاد انگيزه 4
 درس جديد

ابتدا سبدوماكتي را كه با خود برده ايم دربرابر ديد دانش آموزان قرار مي دهيم .سپس حديثي از امام صادق را روي تابلو نمايش 
مي دهيم واز گروهها مي خواهيم برداشت  خود را از آن براي كالس بيان كنند . تا به موضوع درس پي ببرندآن گاه تصاوير آماده 

 شده را به گروهها نشان مي دهيم ومي خواهيم درمورد آنها باهم مشورت كرده و نظرات خود را بيان كنند. 

  دقيقه3

 
فعاليت هاي 

مربوط به ارايه 

 درس

دانش آموزان پس ازپرسش معلم وتوجه به تصاوير ومشورت با اعضاي گروه با با راهنمايي معلم  مفهوم زراعت وباغداري 

 پي برده ،آنها راتعريف كرده وباهم مقايسه مي كنند .

ومعرفي گروههاي گياهان زراعيوهمچنين توضيحات الزم درباره كشت گندم برنج وتفاوت آنها 8*پس ازتدريس اساليد

  را به عنوان فعاليت ارزشيابي مرحله اي دراختيار گروهها قرارداده تا شماره گذاري كنند .9كاربرگ شماره 

را نشان داده وپس ازراهنمايي هاي الزم مقايسه ميزان برداشت ها ونقاط كشت اين دومحصول را ازگروهها 9بعدنموداراساليد

  دقيقه25



 

 مي خواهيم 

*بانشان دادن ماكت بقالي گروه حبوبات رامعرفي كرده وتوضياحات الزم درمرد نحوه ي كشت وكاربرد اين محصوالت 

توضيحات الزم راازگروهها مي خواهيم وبعدمحصالت جاليزي را ازروي ماكت مربوطه شان داده وبا همراهي گروهها 

 تدريس مي كنيم .

كشت گلخانه اي را باكمك شاگردان معرفي كرده وتوضيحات تكميلي درمورد چگونگي تهيه گلخانه ومقايسه اين نوع كشت 

باديگركشتها ارائه مي شود . سپس باغداري ومحصوالت خشكبارصادراتي با پرسش وپاسخ واساليد هاي مربوطه تدريس 

شده وازباغداري كه به دعوت مابه كالس آمده خواسته مي شود تا درموردكارخودتوضيحات الزم را ارائه دهد وسپس 

 توسط گروهها تكميل مي شود.درپايان درمورد نحوه ي برداشت وچگونگي رساندن محصوالت به دست 7كاربرگ شماره 

مصرف كنندگان .ذهيره سازي ودرست مصرف كرد محصوالت ،همچنين وظيفه مادربرابر زحمت كار كشاورزان ازخودبچه 

 ها توضيحاتي را مي خواهيم. وخودما آن توضيحات راتكميل مي كنيم .

 ارزشيابي 
 مرحله اي

تعريف انواع كشت  –  در كالس و  پرسش وپاسخ هاي آموزگار براي رسيدن به اهداف كتا ب 9 و 7انجام كاربرگ شماره

 توسط گروهها ومثال زدن براي آنها نوعي ارزشيابي مرحله اي حساب مي شود. 
  دقيقه5

ارزشيابي 
 پاياني 

 مفاهيم واهداف درس را در قالب پرسش هايي از گروهها مي پرسيم .
 مثال كشت گلخانه اي چه مزايايي دارد؟ يا سه گروه از محصوالت كشاورزي را نام ببريد  

 دقيقه3

نتيجه گيري و 
 جمع بندي

فعاليت  م : بيان خالصه اي ازموضوعات اصلي درس  كه در ارزشيابي پاياني از خود دانش آموزان گرفته ايم    مانند : انواع كشت 
 در كشورمان چيست :

 باغداري چه تفاوتي با زراعت دارد ؟     مزاياي كشت گلخانه اي را نام ببريم:

  دقيقه3

تعيين تكليف 
وفعاليت هاي 

 تكميلي

 از دانش آموزان مي خواهيم از فروشنده ي ميوه وسبزي  محله ي خود سوال كنند : كدام محصوالت مغازه اش جاليزي هستند؟
  را دراختيار دانش آموزان قرار داده  تا درمنزل حل كنند 8كاربرگ شماره 

 و :  با يك كشاورزمصاحبه كنند وگزارش آن رابه كالس ارائه دهند.
 يك حديث درباره اسراف از والدين  بپرسند وبنويسند؟ 

  دقيقه2

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ت 
مشخصا

كلي
 

 50  مدت جلسه:25نام استاد: آقاي لشكري زاده   نام درس: مطالعات اجتماعي  تعداد شاگرد: 
 تاريخ اجراء:  موضوع: پيشرفتهاي علمي مسلمانان تهيه كننده: مرجان شوري- ژاله خلفي اصل   

ف كلي
هد

 با پيشرفت علمي مسلمانان در دوران مختلف آشنا شوند. 

هدفهاي درسي(جزئي)
 

 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس:
 . بدانند دين اسالم در كدام قاره ها گسترش يافته است و در هر قاره يكي تا دو كشور كه اسالم در آن راه يافته است نام ببرند.1
. بدانند مسلمانان در پرتو دين اسالم و گسترش آن و تحت تأثير قرآن به آموختن علم پرداختند و سرزمين هاي اسالمي را به كانون علمي 2

 جهان تبديل كردند.
 . بدانند ايرانيان سهم بسيار بزرگي در گسترش اسالم و پيشرفت هاي علمي داشتند.3
 . با دانشمندان مسلمان مشهور مانند رازي- ابوعلي سينا- اسماعيل جزري- جابربن حيان- خوارزمي و خيام و ابوريحان بيروني آشنا شوند.4
 . با خط زمان آشنا شود يعني بداند كه هر واقعه در چه زماني اتفاق افتاده است.5
 . بدانند چرا به دانشمندان مسلمان در دوره اسالمي حكيم مي گفتند.6
 . چرا دانشمندان در دوره اسالمي كتابهاي خود را به زبان عربي مي نوشتند.7

هدفهاي 
رفتاري(ورودي)
 انتظار مي رود كه دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد: 

 . بدانند دين اسالم از كدام سرزمين طلوع كرده است.1
 . اسالم در زمان كدام خليفه مسلمين به ايران آورده شد.2
 . مسلمانان چگونه اسالم را در خارج از عربستان گسترش دادند.3
 . چرا قرآن و تعاليم ديني اسالم هميشه مسلمانان را به تفكر و آموختن علم دعوت مي كردند.4

ارزشيابي تشخيصي
 

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند:
 . روي نقشه مسيرهاي اصلي گسترش اسالم را نشان دهند و معين كنند.1
 . درباره سهم دانشمندان مسلمان ايراني در گسترش اسالم و پيشرفت هاي علمي توضيحاتي را بيان كنند.2
 . درباره يكي از مفاخر مسلمان و آثار وي از منابع مختلف، اطالعاتي گردآوري كنند.3
  فرهنگي دوره اسالمي و آثار آنها را در قالب روزنامه ديواري به نمايش بگذارند.ı. مفاخر علمي 4
 . در باره چرخاب (چرخ آب كشي) كه دانشمندان مسلمان ايراني اختراع كرده اند توضيحاتي دهند.5
. خط زمان را بخوانند و بتوانند آثار يا مفاخر يك مقطع زماني را با توجه به (قرن) نيمه اول، نيمه دوم و......... روي خط زمان بخوانند يا قرار 6

 دهند.

تكنولوژي 
آموزشي
  كامپيوتر- ويدئوپروژكتورITعكس- نقشه- كتاب-  

س
ش تدري

رو
 

 زمان - تلفيقيPOWER POINT -ITاعضاي تيم- نمايشي- پرسش و پاسخ- قصه گويي- 



 

 دقيقه فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديد
1

- ايجاد 

رابطه عاطفي
 2 نشان دادن عكس مراسم و مناسك حج در كعبه و نشان دادن وحدت مسلمين از هرقبيله و نژاد و كشوري  

ديدن 

ف
تكالي

 سال آينده با توجه به تمام 50 نوبت- شرح زندگي خود در 2بررسي تكاليف درس گذشته- مقايسه قبض گاز و قبض برق خانهدر  
 شدن سوخت هاي فسيلي و استفاده از ابزارهاي جديد

3 

ارزشياني م 

ص/ 
آتشخي

پرسش از دانش آموزان كه اسالم از كدام سرزمين طلوع كرده است و هم چنين اسالم در دوره كدام خليفه مسلمين به ايران آورده  
شد و مسلمانان چگونه اسالم را در خارج از عربستان گسترشدادند و اينكه به چه علت قرآن و تعاليم ديني اسالم را به تفكر و 

 آموختن علم دعوت مي كردند.

3 

3
- تنظيم 

ت 
وضعي

س
كال

 2  رديف مي كنيم.uدانش آموزان را گروه بندي كرده و به شكل  

4
- ايجاد 

انگيزه براي 

س جديد
در

سال نام اين 1000نشان دادن تعدادي اساليد از تنديس يا مجسمه مفاخر مسلمان و پرسش از اينكه با گذشت سالهاي زياد (بيش از  
 سال قبل.1000افراد هنوز نزد ما زنده است اين افراد چه اختراعات و ابداعاتي داشته اند. بيان داستان سفر به 

25 

س
فعاليتهاي مربوط به ارائه در

 

معلم ابتدا دانش آموزان را گروه بندي مي كند سپس براي ايجاد انگيزه عكس مراسم حج را نشان داده و داستان ظهور اسالم را از 
عربستان بيان مي كند و از دانش آموزان سؤاالتي پيرامون درس مي پرسد . در مرحله بعد با استفاده از كامپيوتر درس را به صورت 

power point براي دانش آموزان نمايش مي دهدسپس تصاوير  مربوط به درس را همراه با مطالبي كه از سوي معلم بيان مي شود 
 بر روي صفحه كامپيوتر نمايش داده مي شود.

 - دين اسالم از سرزمين عربستان طلوع كرد و مسلمانان اسالم را در خارج از شبه جزيره عربستان گسترش دادند.
 - دين اسالم در قاره هاي مختلف گسترش يافت.

- مسلمانان تحت تأثير قرآن و تعاليم ديني اسالم در زمينه هاي مختلف پيشرفت كردند و به تدريج سرزمين هاي اسالمي به كانون 
 علمي جهان تبديل شد.

  در علم ميكانيك بود.6- اسماعيل جزري معروف ترين مهندس مسلمان در قرن
 - مسلمانان چرخاب يا چرخ آب كشي را اختراع كردند اين چرخ ها در جهان به چرخ ايراني معروف است.

 - رازي و ابن سينا در علم پزشكي شهرت جهاني داشتند.
 - رازي كاشف الكل، جابربن حيان ده ها كتاب در علم شيمي نوشته و هر دو شهرت جهاني دارند. 

 - خوارزمي و خيام از رياضي دان هاي ايراني معروف در دوره هاي اسالمي هستند. 
 - ابوريحان بييروني دانشمند بزرگ ايراني در تاريخ و جغرافيا مهارت داشت و ستاره شناس بزرگي بود.

 - خط زمان نشان مي دهد كه هر واقعه در چه زماني اتفاق افتاده است. 
 - در اين دوره به دانشمندان حكيم مي گفتند.

 - در اين دوره (اسالمي) دانشمندان كتابهاي خود را به زبان عربي مي نوشتند.

 



 

ارزشيابي مرحله 

اي
 

 - در هر قاره يك يا دو كشور كه اسالم در آن راه يافته است نام ببريد.1
 - چرخاب يا چرخ آب كشي در كجا نصب و براي چه كاري استفاده مي شود؟2
 - كتاب معروف ابن سينا را نام ببريد؟3
 - رازي كاشف چيست؟4

2 
ارزشيابي پاياني
 

 - دين اسالم در كدام قاره ها گسترش يافت و در هر قاره يك تا دو كشور را نام ببريد.1
 - چگونه سرزمين هاي اسالمي به كانون علمي جهان تبديل شدند؟2
 - سهم ايرانيان در گسترش اسالم و پيشرفت هاي علمي را بيان كنيد.3
 - دو دانشمند مسلمان ايراني در علم پزشكي را نام ببريد؟4
 - دو دانشمند در علم شيمي را نام ببريد و درباره هر كدام توضيح مختصر دهيد.5
 - دو رياضي دان ايراني معروف در دوره اسالمي را نام ببريد.6
 - يك دانشمند ايراني را نام ببريد كه در علوم مختلف مهارت داشت. 7
 - چرا در دوره اسالمي به دانشمندان حكيم مي گفتند.8
 - چرا در دوره اسالمي اغلب دانشمندان كتاب هاي خود را به زبان عربي مي نوشتند.9

3 

نتيجه گيري و جمع بندي
 

 يادگرفتيم كه:
- مسلمانان تحت تأثير قرآن و تعاليم ديني اسالم در زمينه هاي مختلف پيشرفت كردند و به تدريج سرزمين هاي اسالمي به 1

 كانونهاي علمي جهان تبديل شد.
- سهم دانشمندان مسلمان مانند ابوعلي سينا و رازي در پزشكي، رازي و جابربن حيان در شيمي خوارزمي و خيام در رياضي و 2

 ابوريحان بيروني در علوم مختلف مانند ستاره شناسي و تاريخ و جغرافيا در گسترش اسالم و پيشرفت هاي زيادي بود.
 - در دوره اسالمي به دانشمندان مسلمان حكيم مي گفتند.3
- در دوره اسالمي دانشمندان كتابهاي خود را به زبان عربي مي نوشتند زيرا براي مطالعه قرآن و ساير منابع آموختن زبان عربي 4

 الزم بود و رفته رفته زبان عربي زبان مشترك و علمي مسلمانان شد.

2 

ف 
تعيين تكلي

و فعاليتهاي 

تكميلي
 - به چند گروه تقسيم شويد و هر گروه درباره يكي از حكيمان مسلمان و آثار او اطالعاتي جمع آوري كنيد.1 

 - با استفاده از خوارزمان نشان دهيد كه ابوريحان بيروني، رازي و خيام در چه زماني زندگي مي كرده اند.2
3 
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 مشخصات كلي

   مدت جلسه 2    22 25 تعداد شاگرد :2نام دبير :خانم دوست                         نام درس:تعليمات اجتماعي پايه ششم

    كالس : ششم                  ي موضوع :چه عواملي موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسالمي شد؟ 52صفحه :4454دقيقه45:

 آشنايي با عوامل گسترش علوم و فنون در دوره ي اسالمي هد ف كلي

 
هدف هاي درسي 

 (جزيي)

 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند :
 .عواملي مانند  تعاليم دين اسالم ،تجارت و بازرگاني،ترجمه و ... موجب گسترش علوم در دوره ي اسالمي شد.1
 .دو تن از اماماني كه در توسعه علوم و تربيت دانشمندان ديني نقش بسزايي داشتند.2
 .اسطرالب وسيله اي است كه در آن زمان  با آن موقعيت ستاره ها و به دنبال آن قبله مشخص مي شد.3
 .ترجمه آثار علمي ملت هاي ايران و يونان به گسترش علوم كمك كرد.4
 .فرمانروايان،تجار وبازرگانان و صنعت كاغذ سازي چگونه به پيشرفت علمي مسلمانان كمك كرد.5
موجغرافيايي نواحي .دانشگاه ها،كتاب خانه ها،نظاميه ها،رصد خانه ها و بيمارستان ها از جمله مراكز علمي جهان اسالم بوده است.6

 ممنننآشنايي با يخچالهاي سطح كره زمآشنايي با كوههاي يخي (آيسبرگها 
هدف هاي 

 رفتاري (ورودي)
 

 

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل ازتدريس درس جديد بتوانند :
 .قلمرو و متصرفات اسالمي را روي نقشه نشان دهد.1
 .نام چند تن از دانشمندان مسلمان را بداند.2
 را توضيح دشرح داده و تغيير فصل درقطب ها را ازنظر زماني مقايسه كنند ..چند مورد از اختراعات دنشمندان مسلمان را بداند.3

هدفهاي رفتاري 

 (خروجي )
 انتظار مي رود دانش آموزان بعد ازپايان درس جديد بتوانند :

 .عوامل گسترش علوم و فنون در دوره اسالمي را فهرست كند.(حيطه رواني حركتي)1
 .به واسطه ي اين درس به مسلمان بودن خود افتخار كند.(حيطه ي عاطفي)2
 .ديدگاه ائمه اطهار را راجع به علم آموزي بداند.(حيطه شناختي)3
  .                                        پراكندگي يخچالها را در ر توضيح دهند.در مورد تاثيرات علم و دين به زندگي انسان توضييح داده و نظر دهد.(حيطه رواني-حركتي)4

تكنولوژي 

 آموزشي
 كتاب-تابلو-گچ-ماژيك-كامپيوتر-ويدئوپروژكتور

  نقشه تصاوير و فيلمهاي نواحي قطبي–كككككككاسيييتفاده از رايانه 
 زمان  +حل مسأله )I Tااالفيقي    (پرسش و پاسخ + روش تلفيقي (پرسش و پاسخ-كار گروهي-سخنراني-فناوري) تا روش تدريس

 دقيقه                                         فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديد
- ايجاد رابطه 1

 عاطفي
  حضوروغياب - بيان يك حديث ،آيه ، لطيفه يا –سالم و احوالپرسي از دانش آموزان سالم و احوالپرسي-حضور و غياب. 

 يك مطلب جاذ ب
3    

يف به داده شده به دانش فعاليت و كار برگه ي درس نهم - يا ديگر 86-87تفعاليت و ديدن و بررسي فعاليت هاي صفحات  ديدن تكاليف

 آموزان
2 

- انجام 2

ارزشياني 

 ل ازشروع تدريس براي مشخص شدن نقطه شروع ،سؤاالت زير 
 - نام چند تن از فرمانروايان پيرو علم و فرهنگ را بداند.1

 

 



 

تشخيص/ 

 آغازين
 - نيازهاي جديد جوامع مسلمان را برشمارد 2
كنيازا  وقع جغرافيايي نواحي قطبي را روي نقشه يا كره زمين نشان دهيد - - جابر بن حيان شاگرد كدام امام معصوم بود. 3

 ورود توده هاي قطبي چه تأثيري در آب و هواي ايران دارد ؟

5 

- تنظيم 3

 وضعيت كالس
 2  گروه بندي دانش آموزان به صورت دايره وار و گروهي. ب 

   

-ايجاد انگيزه 4

 براي درس جديد
 

    د عكس از قطبقطب كار كردندپخش و نمايش آيه هاي قرآني باموضوعيت علم.
 

 

 

 

 

 
فعاليت هاي 

مربوط به ارايه 

 درس
 

 

 دانش آموزان ضمن بر گردن انداختن گردن آويزهايشان در گروه هايشان جاي مي گيرند.
معلم عوامل گسترش اسالم را تيتر وار ارائه مي دهد و هر عنوان را به گروهي واگذار مي كند و از آنها مي خواهد در مورد 

 آن و نحوه ي تاثيرش بر گسترش علوم در دوره اسالمي فكر كنند.
سپس معلم به طور تصادفي يكي از اعضاي گروه را فرا مي خواند و از او مي خواهد دانسته هاي خود را ارائه دهد پس از 

 ارائه دانش آموز معلم خود آن تيتر را به وسيله پاورپوينت ارائه مي دهد.
سپس گروه بعدي تيتر مخصوص به خود را ارائه داده و معلم بعد از آنها مطالب خود را ارائه مي دهد و به همين منوال تا 

 ا به دودر مناطق سرد به آب درياها- وجود پالنكتون ها در اقيانوسهاي سردان اجيزه غذاييپايان درس تدريس ادامه دارد. 

13 

 
 ارزشيابي 
 مرحله اي

 تاثير تعاليم دين اسالم بر گسترش علم را بداند...1
 .نقش ترجمه بر روي گسترش علوم و فنون را بداند.2
  يخچالهآيسبرگها چگونه بوجود آمده اند ؟.مراكز علمي جهان را نام ببرد.3

 

 
5 

 
 ارزشيابي پاياني

 .پيامبر گرامي اسالم درباره  كسب علم چه فرموده اند؟1ز 
 .مسلمانان به چه جهت به علم رياضيات و ستاره شناسي نياز داشته اند؟2
 .مسلمانان فن كاغذ سازي را از چه كساني ياد گرفتهاند؟3
 .دانشگاه جندي شاهپور در چه زماني و در كجا تاسيس شد؟4
 - چه گياهاني در نواحي قطبي ديده مي شوند ؟5گگردان اين سؤاه .موسس بيمارستان جندي شاهپور كه بود؟5

 
5 
 

نتيجه گيري و 

 جمع بندي
اثر تعاليم ديني،نيازهاي جديد جوامع مسلمان،ترجمه،كاغذسازي و نقش فرمانروايان را بر توسعه علوم و فنون جوامع مر

  غلب جانوران قطبي نجيره غذاييمسلمان شرح دهد.
 

 
تعيين تكليف و 

فعاليت هاي 

 تكميلي
 

 تعيين تكليف براي شاگردان در منزل و خارج ازكالس 
 كسب اطالعات در باره قطب ازطريق روزنامه ها –ري اطالعات از حيه  كتاب كار را انجام بدهيد.13كار برگه ي شماره ي 

 و كتب مختلف 

 

 
2 
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 مشخصات كلي

 

 دقيقه       جلسه: يازدهم        صفحه: 50نفر       مدت:30تعداد شاگرد:  نام دبير:فاطمه توام نام درس:مطالعات اجتماعي

 موضوع: اصفهان نصف جهان    كالس :ششم ابتدايي63 تا57

 

  توجه وترغيب دانش آموزان به دقت در آثار تاريخي وفرهنگي ايران واصفهان ومشاهده دقيق آن ها . هدف كلي

 

 

هدف هاي 

 درسي(جزيي)

 انتظار مي رود كه دانش آموزان بعداز پايان درس:

 - دليل معروفيت اصفهان را به عنوان نصف جهان  بدانند.

 - روي نقشه گردشگري موقعيت مكان هاي تاريخي ايران وهمچنين اصفهان را بدانند ومشخص كنند.

 - مدارك وشواهد تاريخي را بررسي ومقايسه كنندخط زمان را بخوانند يا مواردي را روي آن بگذارند.

 - براي يك دوست فرضي در باره اصفهان كارت پستالي درست كنند.

 - علل رونق هنر ومعماري در دوره صفويه را روي يك نمودار علت ومعلول را نشان دهند .

 

 

 

 

هدف هاي 

 رفتاري(ورودي)

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند:

 - عواملي كه موجب شده اصفهان به نصف جهان معروف شده را بدانند.

 - بعضي از آثار فرهنگي وتاريخي ايران را كه قبال ديده اند يادرمورد آن ها چيزي شنيده اند را نام ببرند.

- دانش آموزان از طريق بررسي ودقت در شواهد ومدارك وهمچنين مكان يابي وموقعيت يابي اماكن يا چند اثر مهم 

 تاريخي شهر اصفهان را نام  ببرند

 - نحوه استفاده از نقشه هاي گردشگري را يادبگيرند.

 

 

 

هدف هاي 

رفتاري 

 (خروجي)

 انتظار مي رود دانش آموزان بعداز پايان درس جديد بتوانند: 

 - موقعيت مكان هاي تاريخي ومهمانسراهارا باتوجه به نقشه گردشگري اصفهان پي ببرند.

 - تفاوت ميان مسجد امام ومسجد شيخ لطف اهللا را بدانند .

 - نام نوشته هايي كه روي سنگ وكاشي هايي كه در آثار فرهنگي وتاريخي وجود دارند را بدانند.(كتيبه)

 - دليل پايتختي اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي ، تاريخي ايران را بدانند.

 - به اهميت وارزش ميدان امام(نقش جهان) ومسجد امام ، مسجد شيخ لطف اهللا وكاخ عالي قاپو پي ببرند.

 

 

 

تكنولوژي 

 آموزشي

  نقشه گردشگري اصفهان نقشه ايران، تصاوير زيبايي از اماكن ديدني اصفهان16 و15، 14كتاب درسي، كاربرگه هاي 

 (اساليدوعكس وفيلم ) نقشه گردشگري شهر يا منطقه محل زندگي دانش آموز

 

 

 زمان تلفيقي از روشهاي پرسش وپاسخ، نمايش فيلم ،مشاركت گروهي،كاوشگري، قصه گويي روش تدريس



 

 

ايجاد رابطه 

 عاطفي

سالم واحوالپرسي ، حضوروغياب ، دقت در وضع جسمي وروحي دانش آموزان، خواندن سوره كوچكي از قرآن ويا دعا 

 را با همكاري دانشآموزان مي خوانم

  

 دقيقه

 

2 

 

 ديدن تكاليف

 

جمع آوري وبررسي تحقيقاتي كه در جلسه پيش در رابطه با آثار علمي وفرهنگي وهمچنين دانشمندان  به دانش  آموزان 

 پيشنهاد  شده بود                                                                                        

3 

انجام ارزشيابي 

 تشخيصي

 /آغازين

 

تنظيم وضعيت 

 كالس

 سوال از چند دانش آموز از در س گذشته وخالصه اي از درس گذشته به عنوان يادآوري   

 

 

 

 

  )قرار مي دهيم.  u نفره تقسيم بندي كرده وميز ونيمكت ها را به شكل( 5كالس را به صورت گروه هاي 

5 

ايجاد انگيزه براي 

 درس جديد

 

ابتدا با نشان دادن فيلمي از اصفهان كه به صورت شعر در مورد اصفهان و آثار تاريخي آن مي باشد براي دانش آموزان 

پخش مي كنم.يا چند عكس از آثار فرهنگي ، تاريخي كه در اصفهان قرار دارند يا سؤال كردن از دانش آموزان كه تا به 

 حال به اصفهان سفر كرده ايد يا نه؟ شروع مي كنم.  

 

 

 

 

5 



 

         

س جديد
ت هاي مربوط به ارائه در

فعالي
 

          

از دانش آموزان سؤال مي كنم كه بچه ها فيلمي كه پخش شد وشما ديديد متوجه شديد در مورد كجا بوديا كدام يك از استان ها يا 

 شهرهاي ايران بود؟

يا از دانش آموزان سؤال مي كنم كهتا حاال كسي به اصفهان سفر كرده؟اگر كسي داوطلب نبود خودم (معلم) با خاطره اي از سفري 

كه به اصفهان داشته ام .همچنين با نمايش عكس واساليد از شهر اصفهان از دانش آموزان مي خواهم كه با ديدن عكس واساليد در 

گروه خود مشورت كنند ودر مورد آن ها توضيح دهند.  با نگاه كردن به نقشه ايران از دانش آموزان مي خواهم كه موقعيت 

جغرافيايي اصفهان را درنقشه  كشور ايران پيدا كنند واستان هايي كه در همسايگي اين استان  قرار دارندهمراه با جهت قرار گرفتن 

 را انجام دهند .سپس به  دانش آموزان  مي گويم كه 2و1آنهارا نام ببرندسپس به نقشه گردشگري شهر اصفهان توجه كنند و فعاليت 

نقشه در سفر چه كمك  هايي به ما مي كند همچنين توضيح از گروه هامي خواهم كه به تصوير ميدان امام توجه كنند وآنچه را در 

مورد آن مي دانند توضيح دهند وبعد خودمان باتوضيح بيشتر كه ميدان امام (نقش جهان ) در آن  زمان چه كاربردهاي فراواني 

داشتهمثال درآن جشن ها ، مراسم رژه سربازان،  بازي چوگان اجرا مي شده واز طرفي از سوي ايوان كاخ عالي قاپوهمه ي قسمت 

هاي ميدان قابل مشاهده بوده همچنين در شمال ميدان بازار قيصريه براي رفع نيازهاي اقتصادي مردم طراحي شده بود در شرق 

ميدان مسجد شيخ لطف اهللا ، مسجدي كه مخصوص خانواده شاه ودرباريان بود كه در آن كاشي كاري زيبا وبي نظير ديده مي شود. 

در جنوب ميدان مسجد امام به عنوان  بزرگترين مسجد (مسجد شاه سابق )شهر اصفهان مركز اعمال ديني  ومراسم بزرگ مذهبي 

بوده است. كه داراي چهار ايوان وچهار گلدسته است اشاره ميكنم. همچنين در اين مساجد يعني مسجد شيخ لطف اهللا ومسجد امام 

كتيبه هايي بر روي گنبدومناره ها ديده مي شود  كه در دوره ي اسالمي آيات قرآن ، دعا ونام امامان بزرگوار را باخط خوش  كه 

بعضي از آن ها به قلم استاد عليرضا عباسي خطاط مشهور نوشته شده است.در غرب ميدان نقش جهان كاخ عالي قاپو ديده مي شود 

كه  از شش طبقه وحدود پنجاه اتاق ساخته شده وشاه عباس در اين مكان  به امورات كشوري مي پرداخته ودر تاالرهاي آن از 

مهمانان داخلي وخارجي پذيرايي مي كردند.كه در داخل  اين تاالرها واتاق ها نقاشي هاي مينياتوري زيبايي كه كار استاد رضا 

  رابا مشورت گروه ها ونظارت  خودم (معلم)انجام مي دهند5و4 و3عباسي است ديده مي شود.وبعد فعاليت هاي 
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 مراجعه 61از دانش آموزان مي خواهم كه تفاوت ميان دو مسجد امام وشيخ لطف اهللا را بگويند كه بايد به تصاوير صفحه 

 مي باشد كه تفاوت آنها عبارت است از بزرگ بودن مسجد امام 3نموده تا بتوانند پاسخ دهند  كه مربوط به فعاليت شماره 

، داشتن چهار ايوان و چهار گلدسته ، استفاده عموم مردم از مسجد امام ومسجد شيخ لطف اهللا كه مناره و گلدسته ندارد.  

 از دانش آموزان مي خواهم با توجه به متن كتاب به فنون معماري ، كاشي كاري ،خوش نويسي ، گچ 4در فعاليت شماره 

 ، 14بري ، كنده كاري  روي سنگ و( نقاشي مينياتوري ، خاتم كاري) ونظاير آن اشاره كنند وسپس كار برگه ي شماره 

   را با نظارت خودم(معلم)انجام دهند. 16 و15
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 ارزشيابي پاياني

 

-خالصه اي از در س را 2-از دانش آموزان مي خواهم كه نام چند بنا تاريخي كه در اين درس ياد گرفته اند را بگويند.1

 -تفاوت ميان مسجد شيخ لطف اهللا ومسجد امام را بگويند.3توضيح دهند. 

  -كتيبه را توضيح دهند.4

 

 

 

3 



 

نتيجه گيري 

 وجمع بندي

از دانش آموزان مي خواهم آنچه از اين درس ياد گرفته اند را هنگام سفربه شهرهاي ايران ورفتن   به جاهاي ديدني آن 

شهر را رعايت كنند ودر حفظ ميراث فرهنگي وآثارتاريخي كشورمان كوشا باشند. همچنين با دقت در نقشه گردشگري 

 شهر خودشان بتوانند جاهاي ديدني شهرشان را براي مسافريني كه از جاهاي ديگر وارد مي شوند را توضيح دهند.

 

2 

تعيين تكليف و      

فعاليت هاي 

 تكميلي

سؤال هاي متن درس را نوشته وهمراه با جواب براي جلسه بعد حاضر كنند ، در مورد يكي از مكان هاي تاريخي همراه با 

توضيح در مورد سابقه تاريخي آن مكان بوسيله نقاشي يا طراحي كارت پستالي درست نموده وبراي دوست فرضي خود 

ارسال كنندهمچنين نام چند بنا از آثار فرهنگي اصفهان كه در درس نيامده را در بگ آچاري نوشته وبه دانش آموزان مي 

 دهم تا در مورد آن تحقيق كنند وبراي جلسه بعد آماده كنند.
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 خاتمه
 

                                         صلوات بر محمد وآل محمد

                                                       پايان

 

                    با تشكر از استاد گرامي جناب آقاي لشكري زاده 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 بنام خدا

 الگوي طرح درس روزانه

 
 

 نام دبير:خانم عباسي دقيقه45نفر        جلسه:30       نام درس :مطالعات اجتماعي      تعداد شاگرد:
 

 27/2/92   موضوع:چرا فرهنگ و هنر در دوره صفويه شكوفا شد؟            تاريخ اجرا:64-66صفحه:

 

 مشخصات كلي

 هدف كلي  آشنايي باسلسله صفويان به عنوان يكي از سلسله هاي ايران
 

  انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند:

 دولت صفويه را به عنوان يكي از سلسله هاي ايران بشناسند._

 پايتخت صفويان در زمان شاه عباس اول را بشناسند._

 موسس سلسله صفويان را بشناسند._

 
هدف هاي 

 درسي(جزئي)

 
 

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند:

 دولت صفويه را به عنوان يكي از سلسله هاي ايران نام ببرند._

  پايتخت هاي صفويان را روي نقشه نشان دهند._

 پادشاهان صفوي را نام برده و در تصوير نشان دهند._
 

هدف هاي 

 رفتاري(ورودي)

 
 
 

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند:

 رويدادهاي مهم سلسله صفوي را روي نمودار خط زمان نشان دهند._

 قلمرو و پايتخت هاي صفويان را روي نقشه نشان دهند._

  سفرنامه را تعريف كرده و شهري را كه در سفرنامه ها از آن ياد شده نام ببرند. _

هدف هاي 

 رفتاري(خروجي)
 
 

 تكنولوزي آموزشي كتاب درسي - فناوريIT- تصاوير كتاب- تخته وايت برد- مازيك 
 

 روش تدريس مشاهده اي- پرسش و پاسخ- سخنراني- بحث گروهي             زمان

 فعاليت هاي قبل از تدريس جديد دقيقه

 سالم و احوالپرسي-حضور و غياب-دقت در وضعيت جسماني و رواني دانش آموزان 3

1
-ايجاد 

رابطه عاطفي
 

ديدن  بررسي تكاليف جلسه قبل و جمع آوري و مالحظه آنها. 3

ف
تكالي
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 پرسش از چند دانش آموز براي اينكه متوجه شويم درس قبل را خوب ياد گرفته اند يا نه

 -كتيبه هاي مسجد امام با قلم چه كسي نوشته شده است؟1مثال مي پرسيم:

 -مسجد شيخ لطف اهللا به فرمان چه كسي و به چه منظوري ساخته شد؟2

2
-انجام 

ارزشيابي 

ص/آغا
تشخي

زين
   



 

 بررسي وضعيت نشستن دانش آموزان با توجه به روش تدريس موضوع درس .  3

3
-تنظيم 

ت 
وضعي

س
كال

 

 
 
4 

به منظور اينكه در دانش آموزان جهت يادگيري درس جديد انگيزه و رغبت ايجاد كنيم بايد تدريس را با توجه به 

موضوع و محتواي آن به گونه اي آغاز كنيم كه در آنها شور و اشتياق جهت يادگيري بيشتر ايجاد كرده و آنها را 

 درگير نمائيم. با استفاده از تصاوير-فيلم آموزشي-قصه-داستان يا خاطره و...

4
-ايجاد 

انگيزه براي 

س جديد
در
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درس جديد رابا ياد خدا شروع مي كنيم وبا استفاده ازپاورپوينت واساليدهايي كه نمايش مي دهيم همراه با 

توضيحات الزم ومفيد و تصاويرمربوطه درس را ارائه مي دهيم و در حين تدريس نيز جهت جلب توجه بيشتر آنها 

سواالتي را مي پرسيم در مورد نقشه قلمرو صفويان وهمين طور نمودار خط زمان وديگر تصاوير توضيحات الزم 

 را مي دهيم.

ت هاي مربوط 
فعالي

س
به ارائه در

 

  

 

2 

در حين تدريس براي اين كه حواس دانش آموزان را بيشتر به درس جلب كنيم سواالتي از متن درس از آنها مي 

 پرسيم.مثالزهرا جان شما كاالهاي صادراتي مهم ايران در زمان صفويان را نام ببريد.(از سواالت مهم درس) 

 
ارزشيابي 

مرحله اي
 

 

 

3 

در پايان درس براي اين كه متوجه شويم بچه ها درس جديد را خوب ياد گرفته اند يا نه سواالتي از آنها مي 

 پرسيم.

 -در آمد حكومت و مخارج شاه و درباريان از چه راهي تامين مي شد؟1

 سفر نامه چيست؟ _2

 
ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

2 

در اين قسمت درس را جمع بندي و نتيجه گيري كرده و نكات مهم را دوباره با هم مرور مي كنيم :حكومت 

صفويان در اوايل قرن دهم هجري توسط شاه اسماعيل صفوي تاسيس شد و مشهور ترين پادشاه صفوي شاه 

 عباس اول بود كه اصفهان را به پايتختي انتخاب كرد و...
 

  
نتيجه گيري و 

جمع بندي
 

 
2 

در اين قسمت براي جلسه آينده تكاليفي را به دانش آموزان ارائه مي دهيم مثال از آنها مي خواهيم كاربرگه ي 

 كتاب را تكميل نمايند.16و15شماره

ف 
تعيين تكلي

ت 
و فعالي

هاي تكميلي
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 



 

 به نام خدا

                                                              الگوي طرح درس روزانه                                                                                       

24/9/1386 

 
ت 

صا
مشخ

كل
صفحه :   دقيقه  50    مدت جلسه :2 2  تعداد شاگرد : 2:  مرضيه شاگردي   نام درس : برنامه روزانه ي متعادل–نام دبير :  صغري مرادي  

      تاريخ اجرا :    كالس :ششم ابتدايي       گستره ي يخچالها س   ز     موضوع : 70 تا 68

ف كلي
هد 

 آشنايي با تنظيم برنامه ي روزانه متعادل  

 
ف هاي درسي (جزيي)

هد
 

 

 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند :
 وقت طالست و نبايد آن را هدر دهيم •

 نمودار طبيعي برنامه روزانه چگونه نموداري است •

 يك برنامه روزانه شامل چه بخش هايي است •

 يك برنامه متعادل چه برنامه اي است •

 برنامه متعادل چه ويژگي هايي دارد •

 نماز ودعا چه تاثيري در زندگي روزانه دارد •

 كم خوابي چه پيامدي در برنامه روزانه دارد •

  گياهي در قطب ها تفريح و سرگرمي براي انسان الزم است •

ف هاي رفتاري 
هد

(ورودي)
 

  

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل ازتدريس درس جديد بتوانند :
 درمورد برنامه روزانه خود صحبت كنند •

 اهميت برنامه ريزي رابيان كنند •

  موقعيتبرنامه يك روز مسافرت خود را به طور مختصر بيان كنند •

هدفهاي رفتاري 

(خروجي )
 

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد ازپايان درس جديد بتوانند :
 برنامه اي براي زندگي روزانه خودبنويسند •

 برنامه اي براي تعطيالت خود بنويسند  •

 نمودار زندگي خود راترسيم كرده و با همكالسي هاي خود مقايسه كنند •

 نمودار  روزانه خود را نقد كنند. •

تكنولوژي 

آموزشي
  ط IT فناوري – تصاوير- قصه – تابلوي كالس و ماژيك –كتاب درسي  

ش 
رو

س
تدري

 زمان   سخنراني - داستان گويي- تلفيقي–بحث و گفت و گو –پرسش و پاسخ- توضيحي- كار گروهي  



 

 دقيقه فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديد

1
- ايجاد رابطه عاطفي
 و خواندن سوره كوثر سالم واحوال پرسي  

 حضورو غياب 
 جويا شدن علت غيبت دانش آموزاني كه روز قبل حضور نداشته اند

 اطمينان از اينكه دانش آموزان مشكل خاصي ندارند وشرايط براي
 ،آيه ، لطيفه يا يك مطلب جاذ ب است يا  هدرس جديد م

 
3 

ديدن 

ف
تكالي

 3 بررسي تكاليف  وكاربرگ هاي جلسه قبل 

- انجام 2

ارزشياني 

تشخيص/ 

 آغازين

 از چند نفر از دانش آموزان  مي خواهم  دربا ره ي اهميت برنامه ريزي صحبت كنند •

تعريف كنند د به اصفهان را برنامه يك روز مسافرت خو •
 

54 

- تنظيم 3

وضعيت 

 كالس

 2 نفره خواهد بود 5 يا 4نحوه استقرار دانش آموزان به صورت گروه هاي  •

 

 
-ايجاد 4

انگيزه براي 

 درس جديد

با نشان دادن تصاوير دو پسربچه كه يكي با برنامه روز خود را شروع ميكنند و كارهايش را به موقع انجام ميدهد  •

 وديگري بدون برنامه كار ميكند و با بي نظمي و بي برنامگي كارهايش هميشه عقب است

 17همچنين از كاربرگ شماره است رنامه ريزي بذهن دانش آموزان را به اين سمت سوق ميدهيم كه درس ما درباره 

 قسمت تقسيم كرده كپي گرفته و به دست دانش آموزان داده كه در موقع تدريس نمودار 24كتاب كه دايره اي را به 

برنامه روزانه ي خود را ترسيم كنند 

 
5 

 

 

 

 
فعاليت هاي 

مربوط به 

 ارايه درس
 

 

در اين مرحله ابتدا ضرب المثل (وقت طالست) را مينويسيم و از گروهها ميخواهم بگويند منظور از اين عبارت چيست و بعد از ه

  نظر گروه خود را بيان كنند و بعد خودم براي آنها توضيح ميدهم كه وقتممشورت دانش آموزان در گروه از سر گروه ميخواه

توان از جايي خريد و ما نبايد وقت را   را نميمثل طال با ارزش است با اين تفاوت كه طال را مي توان از بازار خريد ولي وقت

هدر دهيم و بايد از وقت خود نهايت استفاده را بكنيم. براي آنها توضيح ميدهم كه ميتوانند برنامه ي روزانه ي خود را به صورت 

موزان مي آنمودار ترسيم كنند و نمونه اي كه در كتابشان است (نمودار برنامه روزانه ي امير)را براي انها ترسيم ميكنم از دانش 

) نمودار زندگي خود را ترسيم كنند و به آنها ميگويم كه هر 17خواهم در برگ هايي كه برايشان كپي گرفته ام (كاربرگ شماره 
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  هم بر اساس رنگ هاي نمودار كامل كنند. رانمودار كدام از فعاليت هاي روزانه خود را با يك رنگ مشخص كنند و راهنماي

از آنها ميخواهم نمودارهايشان را با هم كالسي هايشان مقايسه كنند و به شباهت ها و تفاوت هاي آنها پي ببرند (اين فعاليت به 

 منظور تفكر و برقراري ارتباط و اظهار نظر است)

از آنها سوال ميكنم اگر قرار باشد نمودار خود را تغيير دهيد كدام قسمت ها را تغيير ميدهيد و در صورت تغيير نمودار جديدي 

 روي يك كاغذ جداگانه رسم كنند (براي جلسه آينده همراه بياورند)

 ان اولين حلقه زنجيزه غذاييبه آنها ميگويم تجربياتشان را در مورد برنامه روزانه در كالس بيان كنند

 
 ارزشيابي 
 مرحله اي

 وقت طالست يعني چه ؟

 برنامه روزانه چه بخش هايي دارد ؟

  از تدريس برخي از هدفها ي درسي جهت آگاهي از ميزان يادگيري آمده اند برنامه متعادل چه ويزگي دارد؟

 
55 

 

 
ارزشيابي 

 پاياني

 برنامه نامتعادل چگونه برنامه اي است ؟

 ترسيم نمودار زندگي روزانه چه اهميتي براي ما دارد ؟

 كم خوابي چه پيامدي براي انسان دارد؟

 چرا انسان به تفريح وسر سرگمي نياز دارد؟
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نتيجه گيري 

 و جمع بند
 ي

 از چند نفر به صورت انتخابي يا داوطلبانه سواالتي ميپرسم تا درس راجمع بندي كنم

 درپايان هم مطالب را به طورمختصر توضيح مي دهيم

3 

تعيين تكليف 

و فعاليت 

 هاي تكميلي
 

 از دانش اموزان مي خواهيم تاثير عبادت را بر زندگي روزانه خود در چند سطر بنويسند.(به صورت گروهي)

ازدانش اموزان مي خواهم كارهايي را كه دوست دارند زمان بيشتري به ان اختصاص دهند و همين طور كارهايي كه به نظر انها  

 هدر دادن وقت است  رافهرست كنند ودر كالس براي بقيه بخوانند.(هدف ازاين فعاليت تفكر درباره ي خويشتن است)

از هر گروه ميخواهم سخن گهربار حضرت علي(ع):ازدست دادن فهرست موجب اندوه وندامت است رابا خط خوش بنويسند 

از طريق واطراف ان راتزيين كنند و به ديواركالس ياراهرومدرسه نصب كنند(هدف از اين فعاليت پرورش خالقيت وهنر است)

  كسب اطالعات دريق –اينترنت در باره قطب ها ،جانوران و گياهان  آن ناحيه 

 
2 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الگوي طرح درس روزانه

 مشخصات كلي

                      مدت 31 خ  مديحي             نام درس : مطالعات اجتماعي       تعداد شاگرد : –نام دبير : خ شريفات 

                    تاريخ اجرا: 106        موضوع : اوقات فراغت                   كالس : 68-76  صفحه : 50جلسه : 

27/02/1392 

  آشنايي با آداب مكانها و فضاي عموميıشناخت حوزه هاي موضوعي (اوقات فراغت)  هدف كلي

هدف هاي درس 

 (جزيي)

 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند : 
 - اوقات فراغت را تعريف كند؟ 1
 - با فرهنگ و هويت ايراني آشنا شده باشد؟   2
 - آداب و رفتار مكانها و فضاهاي عمومي را بداند؟3

 هدف هاي رفتاري

 (ورودي)

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند : 
 - بتوانند اوقات فراغت را به طور عادي تعريف كنند؟  1
 - رعايت آداب و فرهنگ كتابخانه و سينما را بگويد؟    2
 - در وقت تعطيل چگونه از ساعتهاي بيكاري خود استفاده مي كند؟3

هدفهاي رفتاري 

 (خروجي)

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند :
 - اوقات فراغت را تعريف كند؟   1
 - با فرهنگ كتابخانه آشنا شده باشد.    2
 - بتواند به تنهايي براي يك روز تعطيل خود برنامه ريزي كند.3

 IT ı ICT تكنولوژي آموزشي
 زمان IT استفاده از تكنولوژي ı پرسش و پاسخ ıسخنراني  روش تدريس

 دقيقه فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديد

 3  دقيقه ورزش درجا قبل از شروع درسı 5 حضور و غياب ıسالم و احوالپرسي  - ايجاد رابطه عاطفي1

 2  فعاليتها و كاربرگها رابررسي مي كنم.ıبررسي تكاليف روز قبل  ديدن تكاليف

 - انجام ارزشيابي2

 تشخيص/آغازين
از درس گذشته كه در مورد اصفهان پرسش مي شود. بعد از آنها مي پرسم كه تا به حال به اصفهان رفته اند ؟ كي 

 رفته اند؟ و آنها را به مسافرت در تابستان و استفاده از تفريحگاهها و كتابخانه ها تشويق مي كنم.
5 

- تنظيم وضعيت 3

 كالس
 3  نفره مي نشينند6 شكل و Uبه صورت جهارنفره روبروي هم يا به صورت 

 
 

 
 يج

انگيزه براي 

س جديد
در

 

 5  نشان دادن چند عكس از كتابخانهıنشان دادن فيلم از شهر اصفهان  



 

س
ت هاي مربوط به ارايه در

فعالي
 اختتام و جمع بندي با يك جمله شروع مي كنم : اوقات فراغت ı مهارت هاي ضمن تدريس ıارائه محتوا : شروع زمينه سازي  

 كارگاههاي ı زيارتگاه ها ı بعد يكسري عكس از جاهاي ديدني ıجوانان را جدي بگيريد زيرا بزرگترين سرمايه كشور هستند 
نجاري و آهنگري نشان مي دهم. سپس يك فيلم از بازديد سينما نشان مي دهم و از گروه ها مي خواهم كه درباره ي اوقات فراغت 

بحث كنند و چگونه بايد خوب از اوقات فراغت استفاده كنيم كه بعد از اتمام اين روزها حسرت تمام شدن وقت و غيرمفيد بودن 
 ساعت روزانه مهارت آموزي و ورزش و 24آن را نخورند آنها حتي بايد براي يك روز هم برنامه ريزي داشته باشند. بايد در 

مشاركت اجتماعي يعني حضور در كارهاي گروهي و هنري را داشته باشند و بياموزند كه در  مكان هاي عمومي بايد آداب و رفتار 
 اسالمي را رعايت كنند.   

15 

ارزشيابي  مرحله 

اي
 

 - پرسش و پاسخ از درس جديد در حين تدريس 1
 - مرور از درس گذشته هنگام ورود به كالس2
 ساعت را مي توان به ورزش و 3 تا 2 نحوه استفاده از وقت بيكاري حتي روزي ı- بحث گروهي در مورد اوقات فراغت 3

 كتابخواني پرداخت.

7 

ارزشيابي 

پاياني
پرسش و پاسخ در مورد اوقات فراغت خود را در روز تعطيل چگونه    مي گذرانند؟ در اماكن عمومي چه آدابي را رعايت كنند؟ از  

 كتابخانه و تفريحگاه ها چه موقع و چگونه استفاده كنند.
5 

نتيجه گيري 

و جمع بندي
 

اوقات فراغت زماني است كه دانش آموزان از درس و مشق فارغ مي شوند و بايد خانواده ها براي آنها برنامه ريزي كنند تا زمان 
بيكاري آنها به نحو احسن بگذرد و در پايان تعطيالت تابستان كوله باري از كارهاي مفيد را داشته باشند البته با رضايت خود دانش 

 آموزان چون ديگر آنها بزرگ شده اند.
5 

ف 
تعيين تكلي

ت 
و فعالي

هاي تكميلي
 

 5  هفتگي ماهانه خود را تهيه كند و در اتاق بچسبانند.ıنمودار زمان از كارهاي روزانه خود بكشند ، جدول فعاليتهاي روزانه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 45نفر   زمان:22نام آموزگار:             نام درس: مطالعات اجتماعي        تعداد شاگرد:  مشخصات كلي
                           موضوع: انواع لياس ها               تاريخ اجرا:   

 دانش آموزان انواع لباس ها را با توجه به فعاليت هاي اجتماعي و شرايط آب و هوايي مختلف شناسايي و بررسي مي كنند. هدف كلي

هدفهاي 

درسي(جزئي)
 انتظار مي رود كه دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بدانند: 

 . گروه هاي مختلف اجتماعي با توجه به شغل و موقعيت نوع پوشش آنها با هم فرق دارد.1
 . آب و هوا بر نوع پوشش مردم نواحي مختلف تأثير مي گذارد.2
 . در دوره هاي مختلف تاريخي، پوشاك مردم چه تغييراتي داشته است.3

هدفهاي رفتاري(ورودي)
 

 انتظار مي رود كه دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند:
 . چند گروه اجتماعي يا شغلي را كه لباس مخصوص به تن مي كنند نام ببرند.1
 . نواحي مختلف آب و هوايي ايران را بشناسند و در مورد تأثير آب و هوا بر پوشش مردم اين نواحي گفتگو كنند.2
 . تا حدودي اقوام مختلف ايران را از روي لباس آنها شناسايي كنند.3
 - درباره چگونگي تغييرات پوشاك مردم صحبت كنند.4
 . اقوام ساكن در استان خود را نام ببرند و از روي لباس، آنها  را شناسايي كنند.5

ف هاي 
هد

رفتاري 

(خروجي)
 انتظار مي رود دانش آموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند: 

 . برخي تغييرات و تدوام هاي مربوط به پوشاك و عناصر آن را در طي زمان شناسايي كنند.1
 . رابطه بين شرايط آب و هوايي و انواع لباس را بيان كنند.2
 . لباس محلي استان خود را شناسايي و معرفي كنند.3

تكنولوژي 

آموزشي
  پاورپوينتCD ıعكس ـ كتاب ـ  

ش 
رو

س
تدري

 زمان اعضاي تيم ـ پرسش و پاسخ 

 دقيقه فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديد
- ايجاد رابطه 1

 عاطفي
  3تا 2 گفتگو در مورد بعضي از مراسم خاص مانند عزاداري امام حسين(ع) يا مراسم حج و لباس احرام

با توجه به درس قبل(اوقات فراغت) تكاليف مناسب با آن كه در نظر گرفته شده بود ـ توصيف چند بازي محلي ـ گزارش از  ديدن تكاليف
امكانات عمومي جهت استفاده دراوقات فراغت ـ بررسي روزنامه ديواري هاي در مورد رفتارهاي مناسب كه در مكان هاي 

 عمومي بوده است. 

3 

-انجام ارزشياني 2
 تشخيص/ آغازين

 . از دانش آموزان مي خواهيم چند شغل را كه لباس مخصوص نياز دارند نام ببرند1
 . در مورد نواحي مختلف آب و هواي ايران سوال مي شود.2
 . از دانش آموزان مي خواهيم اقوام مختلف ايران را نام ببرند3

4 



 

 . در مورد نوع پوشش و عواملي كه بر نوع پوشش تاثير دارند سوال مي شود.4
- تنظيم وضعيت 3

 كالس
   نفره و به شكل نيمدايره در كالس مي نشينند.5دانش آموزان در گروه هاي 

- ايجاد انگيزه 4
 براي درس جديد

 نشان داده شود و سواالتي در مورد لباس POWER POINTتصويري از مراسم حج و محرم شدن حاجيان به صورت 
حاجيان پرسيده شود. يا عكس هايي از مشاغل و مراسم مختلف در بين گروه تقسيم كرده و از هر گروه مي خواهيم در مورد 

 آن گفتگو كند

3 

فعاليتهاي مربوط به 
 ارائه درس

 پس از ايجاد انگيزه
. ما انسان ها در موقعيت هاي مختلف لباس هاي متفاوتي مي پوشيم در هنگام ورزش، لباس ورزشي ، در هنگام ميهماني 1

لباس مخصوص ميهماني و در مواقع ... . گروه هاي مختلف اجتماعي و شغلي نيز با توجه به كار و نقش آن ها در اجتماع 
 لباس هاي متفاوت مي پوشند كه ما از روي آنها به شغل و حرفه ي آنها پي مي بريم.

. پوشاك مردم ايران تحت تاثير آب و هواي كشور از نظر رنگ، جنس، شكل با هم فرق    مي كند با دقت در نوع پوشاك 2
 مزدم نواحي مختلف مي توان حدث زد كه در كداميك از نواحي سه گانه آب و هوايي ايران قرار دارند.

. در كشور پهناور ايران اقوام مختلفي مانند كرد، لر، گيلكي، بختياري و ... زندگي مي كنند كه هر  كدام لباس مخصوص به 3
خود دارند. لباس هاي محلي اقوام مختلف ايران بسيار زيبا هستند كه البته در گذشته بيشتر از لباس هاي محلي استفاده مي 

 شدند. در موزه مردم شناسي مي توان انواع لباس هاي محلي را ديد.
. در دوره هاي مختلف تاريخي پوشاك مردم تغييرات داشته است تصاوير مربوط به دوره هاي مختلف اين تغييرات را به 4

 خوبي نشان مي دهد.

10 

در هر يك موارد سواالتي در قالب فعاليت در كتاب آمده است كه مي تواند به صورت ارزشيابي مرحله اي اجرا شود  ارزشيابي مرحله اي
 همچنين مي توان سواالتي مناسب با هر يك از موارد مربوط به فعاليت هاي درس از دانش آموزان پرسيد.

2 

 - . تأثيرات آب و هوا را بر نوع پوشاك بيان كنيد.2 . ويژگي هاي مربوط به پوشاك را در بعضي مشاغل بيان كنيد.1 ارزشيابي پاياني
 . با استفاده از نوع پوشش در تصاوير مختلف نوع آب و هواي منطقه مورد نظر رابيان كيند.3
-. در مورد موزه مردم شناسي هر چه مي دانيد بيان 5. اقوام مختلف ايران را نام ببريد و در مورد پوشاك آنها صحبت كنيد  4

 كنيد.

5 

نتيجه گيري و جمع 
 بندي

 گروه هاي مختلف اجتماعي و شغلي لباس مخصوص به تن مي كنند. پوشاك مردم ايران در نواحي مختلف آب و هوايي از 
نظر شكل، جنس و رنگ با هم فرق مي كند. در ايران اقوام مختلف، لباس هاي مخصوص به خود دارند. دانش آموزان با موزه 

 مردم شناسي آشنا مي شوند.. در دوره هاي تاريخي پوشاك مردم تغييراتي كرده است.

5 

تعيين تكليف و 
 فعاليتهاي تكميلي

 كتاب ـ تهيه روزنامه ديواري از پوشاك مردم نواحي مختلف ـ تهيه روزنامه ديواري از پوشاك ايران 19انجام كار برگه شماره 
 در زمان هاي گذشته

 
 
 
 
 
 

3 



 

مشخصات 
 كلي

 

         مدت جلسه : 25نام دبير: سيده مرضيه  مرتضوي ، شهناز مياهي   نام درس : مطالعات اجتماعي    تعداد دانش آموزان: 
  دقيقه          50

 17      درس:27/2/92 موضوع : دريا هاي ايران        پايه :ششم          تاريخ اجرا: 

 

 
  هدف كلي

 
 آشنايي با درياهاي ايرا ن وويژگي هاي آن

 

 
هدف هاي 

درسي (جزئي 
 ( 

 انتظار مي رود دانش آموزان بعداز پايان درس بدانند: 
 -  با موقعيت آب هاي اطراف ايران آشنا  شوند وروي نقشه نشان دهند.1
 - ويژگي هاي درياي خزر ، خليج فارس ودرياي عمان را بيان كنند.2
 - در باره ي اهميت ونقش خليج فارس وتنگه هرمز بحث كنند.3
 - و..4

 

   
هدف هاي 

رفتاري 
 ورودي

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند:
 - منابع وفعاليت هاي اقتصادي ايران را بگويند1

 - مكان هاي مهم  كشور ايران را روي نقشه نشان بدهند.2

 - رودهاي مهم ايران در شمال وجنوب ايران را نام ببرند.3

 

  
 هدف هاي 

رفتاري 
 خروجي

  انتظار مي روددانش آموزان بعداز پايان درس جديد بتوانند:
 -  درياي شمال ايران را نام ببرند.1
 - چند رود كه به درياي خزر مي ريزند را نام ببرند.2
 - درياهاي جنوب ايران را  نام ببرند.3
 - بگويند درياي عمان وخليج فارس به كدام  اقيانوس ها مي ريزند.4

 

  
تكنولوژي 

 آموزشي

 
 كتاب درسي، كره جغرافيايي ( نقشه) ، كاربرگه ها ، نقشه درياي خزر، خليج فارس ، ودرياي

 ITبه صورت پازل ، قوطي كنسروماهي ، عكس وفيلم درباره دريا فناوري A 4 عمان در قطع

 

 
 روش تدريس

 
 پرسش وپاسخ ، تلفيقي باهنر وهديه ها ، توضيحي ، بحث گروهي وتكنولوژي وقصه گويي

          فعاليت هاي قبل از تدريس

 زمان
 دقيقه

 
ايجاد رابطه 

 عاطفي

  سالم واحوالپرسي،حضور وغياب ، دقت در وضع جسمي وروحي دانش آموزان
2 
 

بررسي 
 تكاليف

 2 تكاليف جلسه قبل جمع آوري وبررسي مي گردد.

انجام 
 ارزشيابي

تشخيصي/ 
 آغازين

 - چگونه لباس مناسب را انتخاب  كنيم وبخريم.1
 - كارگاه هاي توليد لباس براي چه به وجود آمدند.2
 - توليد انبوه به چه توليدي گفته مي شود.3

 
3 



 

تنظيم وضعيت     
 كالس

   قرار مي گيرند  Uدانش آموزان در گروه هاي پنج نفره به صورت 
2 

ايجاد انگيزه 
براي درس 

 جديد 

 3 نشان دادن تصوير دريا به وسيله فيلم همرا ه با صداي دريا

فعاليت هاي 
مربوط به ارائه 

ي درس 
 جديد

بعدازايجادانگيزه وپي بردن دانش آموزان به عنوان درس جديد(دريا)درس راباقصه اي اززبان قطره ي آب شروع مي كنيم كه 
چگونه وازكجاآمده وبادوستانش به جويبارها ورودخانه هاوبعدهم به گودال هايي به نام دريا مي ريزند بعد مي گوييم خب 

حاالكه عنوان درس رافهميديدمي خواهيم ويژگي هاي درياهاي كشورمان ايران راتوضيح دهيم.كره جغرافيارابه دانش آموزان 
نشان ميدهيم وتوضيح مي دهيم كه قسمت اعظم كره زمين راآب فراگرفته واين سوال رامي پرسيم كه بااين وجودبازهم 
بايددرمصرف آب صرفه جويي كنيم چرا؟پاسخ هامتفاوتند(بامشورت درگروه بعدباتشويق آنهاپاسخ راتكميل كرده چون 

اوالآب نعمت خداوند است (تلفيق بادرس هديه ها)وآب درياها شور است براي مصرف بايدتصفيه شوندوتصفيه هم نيازبه 
هزينه زيادداردپس بايددرمصرف آب صرفه جويي كنيم بعدمي گوييم حاالببينيم چه مقدارازاين آب ها سهم كشورماايران 
است؟بعدنقشه ايران راكه به صورت پازل درست كرده ايم بين گروه هاتقسيم مي كنيم تابه هم بچسبانندودرياهاي شمال 
وجنوب ايران رانشان دهندرنگ آبي مي زنند(باتوجه به آموزش سال هاي قبل)وهمراه باتوضيحات معلم باپرسش وپاسخ 

درباره ي دريا/درياچه/اقيانوس/خليج نام درياهارامي نويسندبعدازروي پاورپوينت دريا/اقيانوس/خليج راتعريف كرده وتوضيح 
مي دهيم وبانقشه ايران رانشان داده(پاورپوينت)وتوضيح مي دهيم كه ايران ازدو سمت به درياراه داردازشمال به درياي 

خزروازجنوب به درياي عمان وخليج فارس سپس نقشه ي درياي خزر راازپاورپوينت نشان داده ومي گويي درياي 
خزردرواقع يك درياچه است چون به اقيانوس راه ندارد.ولي به آن دريامي گويندچرا؟بعدازپاسخ دانش آموزان آنهاراتشويق 

كرده وپاسخ راتكميل كرده ومي گوييم چون بزرگترين درياچه ي جهان است مي گويند درياي خزربعدنام هاي درياي 
خزردرطول تاريخ رامي گوييم ازجمله درياي قزوين/درياي گيالن و... وكاسپين كه درنقشه هاي خارجي نوشته مي شودومي 

راكه ازقبل كپي گرفته ايم درگروه هاتقسيم كرده وهم زمان تصويرنقشه رانشان 21خوانندكاسپين سپس كاربرگه ي شماره 
داده(پاورپوينت)ومي گوييم باتوجه به نقشه رودهايي كه به درياي خزر مي ريزند رانام ببريدوبنويسيدوكشورهاي همسايه ي 
ايران راكه به وسيله ي درياي خزربه ايران مربوط مي شوندرانام برده وبنويسندسپس خليج فارس ودرياي عمان راروي نقشه 
معرفي كرده وتوضيحات كامل رامي دهيم.مقدارشوري آب درياي خزروخليج فارس وخورهاي آن وجزايرمهم خليج فارس 
ودرياي عمان وتنگه ي هرمزورودهايي كه به درياي جنوب مي ريزندرامعرفي كرده وروي نقشه نشان مي دهيم.همسايگان 

جنوبي ايران راازطريق خليج فارس ودرياي عمان رانام مي برندباتوجه به نقشه وتوضيحات بيشترمي دهيم سپس تصاويري از 
 دراي خزروخليج فارس رانشان مي دهيم.

20 

ارزشيابي 
 مرحله اي

درحين درس ارزشيابي مرحله اي انجام مي دهيم دريايعني چه؟ياخليج راتعريف كنيد؟درياي عمان وخليج فارس چگونه به 
 هم وصل مي شوند؟و...

 
5 

ارزشيابي 
 پاياني

-درياهاي شمال وجنوب ايران رانام ببرند.                                1انتظارمي روددرپايان درس دانش آموزان بتوانند:                       
-خليج وتنگه وجزاير خليج فارس راتعريف 3-رودهايي كه به درياهاي شمال وجنوب مي ريزندرانام ببرند.                    2

 ونام ببرند.                      

 
6 

نتيجه گيري 
 وجمع بندي 

-خليج راتعريف كنيد؟                                 2-درياچيست؟   1به طورخالصه درس رامروركرده وسواالتي ازقبيل                        
-چه رودهايي به درياي خزرمي ريزد؟                                     سپس دانش آموزان رابه نقشه هاي كتاب ارجاع داده 3

 تابنادروجزايرراروي نقشه نشان داده واهميت خورها رابگويند. 
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تعيين تكليف 
وفعاليت هاي 

 تكميلي 

راكپي كرده وبراي پوشه كار جلسه آينده همراه خودبياورند ويك تحقيق 23و22ازدانش آموزان مي خواهيم كه كاربرگه هاي 
انجام دهنددرموردروزملي خليج فارس كه چه روزي ازسال درتقويم به اين اسم نامگذاري شده است؟ودرصورت تمايل به 

 طورگروهي يك مدل خليج فارس ودرياي عمان باچوب/كاغذ/مقواوياگچ درست كنندوبه كالس بياورند. 

 
2 

 صلوات بر محمد وآل محمد خاتمه
 وشكرگزاري از خداوند كه مطلب جديدي راآموختيم

 

 
 

  باتشكر از شما استاد گرامي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 روزانه درس طرح الگوي

 

 

مشخصات كلي 

 

 
 دقيقه 45:  مدت جلسهنفر20: طلعت مرادي پور- فرخنده نبوي درس:مطالعات اجتماعي  تعداد دانش آموز:  نام آموزگار

 تاريخ اجرا::ششم دبستان    كالسدريا نعمت خداونديموضوع:
 

 هدف كلي 

هدف هاي 

درس(جزيي) 

 انتظار مي رود شاگردان بعداز پايان درس :

 - باموقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي درياهاي ايران ورابطه انسان ودريا در ابعاد مختلف آشنا شوند.1    

   -استفاده هاي مختلف دريا را ياد بگيرند.2     

 - با انواع ماهي هاي دراهاي ايران آشنا شوند.3     

 - به اهميت دريا به عنوان منبع بزرگ درآمد پي ببرند.4     

هدف هاي رفتاري 

(ورودي) 

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از درس جديد بتوانند:

 درياهاي ايران را نام ببرند و روي نقشه نشان دهند. -1

 موقعيت اين درياها را بيان كنند. -2

 روي نقشه وكره جغرافيايي آنها را نشان دهند. -3

 درباره هركدام از اين درياها ورودهايي كه به اين درياها مي ريزند توضيحاتي دهند. -4

هدف هاي رفتاري 

(خروجي) 

 انتظار مي رود دانش آموزان بعداز پايان درس بتوانن:

 درباره اهميت و نقش درياهاي ايران بحث كنند. -1

 مشاغل مربوط به دريا را فهرست كنند. -2

 انواع ماهيهاي درياي خزر وخليج فارس را نام ببرند. -3

 درباره حفاظت از محيط زيست دريا بحث كنند وراهكارهايي پيشنهاد كنند. -4

 تكنولوژي آموزشي 

روش تدريس 

 

 

  پرسش و پاسخ و سخنراني–تلفيقي از روشهاي : بحث گروهي 

 

 

 دفعاليتهاي قبل از تدرس درس جدي
زمان 

ايجاد رابطه  -1

عاطفي 

 

 دقت در وضع جسمي وروحي آنان و بررسي وضعيت –سالم واحوالپرسي از دانش آموزان  - حضور وغياب 

 فيزيكي كالس

  دقيقه2



 

ديدن تكاليف 

 

تكاليف درس قبل ( روز دهم ارديبهشت در تقويم روز ملي خليج فارس ناميده شده؛علت چيست؟ ) پرس  

 وجو كنيد.

  دقيقه3

انجام ارزشيابي 

تشخيصي/آغازين 

 سئواالتي درباره ي :

 درياهاي ايران و موقعيت آنها.       تعريف دريا و اقيانوس وخليج .

 5 ويژگيهاي درياها و استفاده هاي دريا از دانش آموزان پرسيده مي شود.

نظيم وضعيت كالس ت
 مدل ميز گردي جهت تبادل نظر گروهها و يا مدل رديفي براي تماشاي فيلم.

 

 

ايجاد انگيزه براي 

درس جديد 

 

 سوره انعام را با صداي خوش تالوت كرده ومعني آنرا برروي 97ابتدا ازيكي از دانش آموزان مي خواهيم آيه 

 تخته  بنويسد سپس دانش آموزان را به تفكر درباره معني و مفهوم آن وا مي داريم.

  دقيقه5

فعاليتهاي مربوط به 

ارائه درس 

به هر گروه كه از  قبل تعيين شده اند يك برگه يا يك كارت ميدهيم . از آنها مي خواهيم تا با همفكري 

 – داخل آب –اطالعات خود را راجع به درياهاي خزر ؛ عمان و خليج فارس و موقعيت ؛ استفاده (روي آب 

بستر وكف آنه) بنويسند.سپس كارته را با گروههاي ديگر رد وبدل كرده و هرگروه نتايج كار گروه ديگر را 

بخواند. در ادامه عكسها و اطالعات متن كتاب را كه به صورت پاور پوينت آماده كرده ايم قسمت به قسمت به 

دانش پآموزان نشان مي دهيم و خود نيز توضيحات تكميلي را حين نمايش اساليدها مي دهيم. فعاليتهاي درس 

 را نيز به صورت گروهي باروش بحث و پرسش و پاسخ انجام مي دهيم.

  دقيقه20

ارزشيابي مرحله اي 
براي اين ارزشيابي همان فعاليتهاي كتاب را انجام مي دهيم كه هر قسمت خود فعاليتهاي مربوط به خود را دارد 

. 

 

ارزشيابي پاياني 

 از دانش آموزان مي خواهيم تا به پرسشهاي زير جواب دهند.

شغلهايي كه در ارتباط با دريا مي باشند را نام ببريد .      چهار نمونه از ماهيهاي درياي خزر و خليج فارس را 

 نام ببريد .

 مهمترين داليل اهميت خليج فارسرا بگوييد.  استفاده هاي مختلفي كه از دريا مي شود را ذكر كنيد.

  دقيقه5

نتيجه گيري و جمع 

بندي 

 

از يكي از سر گروه ها مي خواهيم كه خالصه درس را براي دانش آموزان توضيح دهد . خالصه اي كه در پاور 

 پوينت آماده كرده ايم را نمايش مي دهيم .

  دقيقه3

تعيين تكليف وفعاليت 

هاي تكميلي 

 

از آنها ميخواهيم پوسترهايي درباره حفاظت از دريا تهيه و رنگ آميزي كنند وبراي جلسه بعد به كالس بياورند . 

  را انجام دهند.10همچنين  قسمت ((ب)) فعاليت 

 

 دقيقه2 



 

                                                                                                         24/9/1386 

 
 مشخصات كلي

موضوع :همسايگان ما         دقيقه45مدت جلسه:2 12تعداد شاگرد :: ج  نام آموزگار :بيژن آزادوار نام درس :مطالغات اجتماعي

 26/2/92 تاريخ اجرا :سوم كالس :ششم ابتدايي  

  هد ف كلي

 
هدف هاي 

 درسي (جزيي)
 

 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند :
 همسايگان شرق ايران را نام ببرند.

 بدانند ايران با كدام كشورهامرزدارد.

 ويزاوگذر نامه را تعريف كنند.

 اعياد مذهبي كشورهاي مسلمان را نام ببرند.

 مردم كشورهاي همسايه براي زيارت كدام امام به ايران سفرمي كنند.

 مردم كشورهاي همسايه براي زيارت كدام بانوي گرامي(س)به ايرا ن سفر مي كنند.

 بدانند مابا كشور هاي همسايه چه روابطي داريم.

 ايرا با كدام كشور طوالني ترين مرز رادارد.

 بدانند ايران با كشور هاي همسايه مسلمان در دين وزبان شباهت دارد.

 شنايي با پوشش گياهي در قطب ها بدانند چه چيزهايي مرزهاي ايران را با كشورهاي همسايه مشخص مي كند.

هدف هاي 

رفتاري 

 (ورودي)
 

 

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل ازتدريس درس جديد بتوانند :
 چندتاازكشورهاي همسايه ايران را نام ببرند.

 بدانند دو كشور به وسيله ي مرزازهم جدامي شوند.

 بدانندكه مابا كشورها روابط مختلف داريم.

 بدانند كه  براي رفتن به كشورهاي خارج بايداز آنهااجازه بگيريم.

 بتوانند از روي نقشه چندكشورنام ببرند كه ازطريق دريا با ماهمسايه هستند.

 . ويژگي هاي نواحي قطبي را توضيح دهند .بتوتنند چندتا از آداب مشترك كشورماراباكشورهاي مسلمان همسايه نام ببرند

هدفهاي رفتاري 

 (خروجي )
 انتظار مي رود دانش آموزان بعد ازپايان درس جديد بتوانند :

 مرز را تعريف كنند.       بدانندتعيين مرزكشورها چه چيزهايي است.

كشورهايي كه ازطرف شما ل،جنوب،مشرق ،مغرب ودريا باماهمسايه هستند نام ببرند.   بدانند چرا درروي مرزها پاسگاه هاي 

 مستقر مي شوند.

 بدانندايران باكدام كشور طوالني ترين وكوتاهترين مرزرادارد.    گذرنامه وويزا راتعريف كنند.

 روابط مابا همسايگان رانام ببرند.   چرا عده اي از مردم به كشور هاي خارجي سفرمي كنند.

زنجيره غذايي  در قطب ما با كشورهاي مسلمان همسايه در چه چيزهايي شباهت داريم.  عالم افروزنوروز كدام كشوراست.

  .                                        جنوب را توضيح دهند

تكنولوژي 

 آموزشي
 كتاب درسي،نقشه،فيلم،كره جغرافيا،تصاويرمرزها،تخته،گچ؛ما ژيك



 

 زمان                                تركيبي ازروش هاي تدريس روش تدريس

 دقيقه                 فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديد

- ايجاد رابطه 1

 عاطفي
   4   حضوروغياب - بيان يك حديث ،آيه ، لطيفه يا يك مطلب جاذ ب–سالم سالم و احوالپرسي از دانش آموزان 
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  بررسي  تكاليف يا فعاليت هاي جلسات قبل                            ديدن تكاليف

ص/ 
 انجام ارزشياني تشخي

آغازين
 

 انبار نفت جهان چيست؟

 بزرگترين منبع ماهيان خاوياري در جهان در كدام درياست؟

 كدام دريااست كه تخم ماهيان خاوياري آن به مرواريد سياه مشهوراست؟

 دريا چگونه مكاني است؟

 در شهرهاي بندري مردم به چه كارهايي مشغولند؟

 - ورود توده هاي قطبي چه تأثيري در آب و هواي ايران دارد ؟چرا بايد از دريا محافظت كنيم؟

 تنظيم وضعيت 

 كالس
 u 2 نفره4يا3  شكل يا به صورت گروهاي 

   

س 
ايجاد انگيزه براي در

جديد
 

ارائه ي تصاويري ازمرزهاي ايران يا آوردن نقشه ي ايران و كره جغرافيا يافيلم هاي درمورد مرزهاي ايران به دانش آموزان 

وتوضيحاتي درمورد مرزهاي ايران باعث ايجاد انگيزه درآنان مي شويم ودانش آموزان رابراي ارائه ي درس جديد آماده       

 مي كنيم

 نصب نقشه هاي جهان و مناطق قطبيشان دادن بعضي از كارهاي دانش آموزاني كه قبأل در باره قطب كار كردند -1

5 

 

 
فعاليت 

هاي 

مربوط به 

ارايه 

 درس
 

 

 

 
 

ابتداموضوع درس(همسايگان ما) روي تابلوي كالس نوشته مي شود.سپس نقشه ي ايران رابه دانش آموزان نشان داده واز 

آنان مي خواهيم به نقشه نگاه كنند وچندتاازكشورهاي همسايه ي ايران راازجهات مختلف جغرافيايي نام ببرند.سپس ازچند 

دانش آموز سئواالتي درمورد همسايگان ايران مي پرسيم :مثال (همسايگان شرق ايران را نام ببريد.) براي آموزش مرزوتعيين 

مرزكشورها تصاوير مختلفي از مرزهاي ايران با ديگر كشور ها رابااستفاده روش هاي پرسش وپاسخ ،مشاهده اي،بحث 

وگفت گووتوضيحي نشان داده وبحث آموزش مرزوتعيين مرز  را به آنها تفهيم مي كنيم.مثال(بچه ها به اين تصاوير «مثالً 

تصاوير مرزهاي ايران»نگاه كنيد.وبعداز آنان مي خواهيم كه بگويند درهر تصوير چه چيزي مرز ما باديگركشورها مي 

باشد.سپس چيزهايي كه مرزما باديگر كشورها را مشخص مي كنند به دانش آموزان تفهيم مي كنيم .تعيين مرزها يي 

 مانند(خطوط- فضا-پديده هاي طبيعي)

براي آموزش گذر نامه وويزا با استفاده از تصاويرمختلف به دانش آموزان اين دو موضوع راتفهيم مي كنيم.براي آموزش 

روابط ما با همسايگان با استفاده ازتصاوير، پرسش وپاسخ وبحث وگفت گوبه آنان تفهيم مي كنيم همان طور كه 

ماهمسايگان براي حل مشكالت باهم ارتباط داريم كشور ما براي پيشرفت خوددر جهان نيازمند ارتباط باديگر كشورهاست 

.مانند (ارتباط بازرگاني[صادرت- واردات]وارتباط فرهنگي[تاريخي- تفريحي- زيارتي ]دارد.براي آموزش شباهت هاي ما 

باديگر كشور ها ي مسلمان وهمسايه بااستفاده از تصاوير مختلف يا فيلم آموزشي ،پرسش وپاسخ وبحث وگفت گوشباهت 

 هاي ما باديگركشور ها را به دانش آموزان تفهيم مي كنيم.
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 ارزشيابي 
 مرحله اي

 مرزچيست؟                  چه چيزهايي مرز كشور ماراباديگر كشورها مشخص مي كنند؟

 مرزايران باتركيه را چه چيزي تشكيل مي دهد؟        كدام كشورها از طريق دريا با ما همسايه هستند؟

 يگذرنامه وويزا رتعريف كنيد؟    ما درچه چيزهايي با كشورهاي همسايه ي مسلمان شباهت داريم

وه تشكيل عالم افروزچيست    در كدام كشورها زبان فارسي رايج است؟   دو عيد مذهبي كشورهاي مسلمان را نام ببريد؟ ق

 - آيسبرگ4

 

 
5 

 
ارزشيابي 

 پاياني

 مرزچيست؟        تعيين مرز كشورها چه چيزهايي است؟          چند رودمرزي درايران نام ببريد؟

 كشورهايي پاكستان وافغانستان به چه زباني صحبت مي كنند؟     دركشور ايران هنگام نوروز چه كار مي كنند؟

 ايران با كدام كشورها طوالني ترين وكوتاهترين مرز رادارد؟      كدام كشورها از طريق دريا با ما همسايه هستند؟

 اگر شماخواستيد به يكي از كشورهاي خارج مسافرت كنيد بايد چه كاركنيد؟      صادرات وواردات چيست؟

نام ببريده گياهاني در شباهت ما با كشورهاي مسلمان درچيست؟   در كدام كشورها چيدن سفره ي هفت ميوه رواج دارد؟

 نواحي قطبي دوند ؟

 
5 
5 

نتيجه گيري و جمع بندي
كشور ايران ازجهات مختلف با ديگركشورهاهمسايه مي باشد.دربين كشورها مرز وجوددارد.مرز يك خط مشخص استك كه  

كشوري را از كشور ديگرجدامي كند.مرز كشورها به وسيله ي خطوط ،فضاوپديده طبيعي مشخص مي شود.درمرزهاي 

هايي مستقر مي  زميني برروي خطوط عالمت هايي ياتيرك هايي در زمين قرار مي دهند.دربعضي مرزهاي زميني پاسگاه

شوند تا عبور غير قانوني صورت نگيرد.براي مسافرت به ديگر كشورها بايدگذر نامه وويزا گرفت.ما با ديگر كشور ها روابط 

ديدن آثارتاريخي-ديدن آثار گردشگري )داريم.مابا كشور هاي –بازرگاني(صادرات- واردات)وفرهنگي (سفرهاي زيارتي 

  يخ حبابدار- يخ بلوريدر–راحل شكيل يخچال  -برف-يخ برفي همسايه در دين وزبان شباهت هايي داريم.

 

 
5 

ف 
تعيين تكلي

ت هاي 
وفعالي

 

كالس رابه دو گروه تقسيم مي كنيم وازگروه اول مي خواهيم كه عكسي از يكي از    بنا ها وآثارتاريخي شهر خودشان ويا 

 ديگر شهرها بگيرند وبا ارائه ي توضيحاتي درمورد آن با خودبه كالس بياورند.

 ازگروه دوم مي خواهيم كه نقشه ي  ايران رابكشندوكشورهاي همسايه آن را برروي نقشه بنويسند وباخود به كالس بياورند.

 درپايان بافرستادن صلوات درس به پايان مي رسد.

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
مشخصات 

 كلي

       255                   تعداد شاگرد : :نام دبير :سيد عبدالرضا اميري- شكراهللا عيادپور          نام درس:مطالعات اجتماعي 

106 تا 104  دقيقه                             صفحه : 50مدت جلسه :     
27/2/1392  تاريخ  اجرا :يب كالس : ششم گستر     موضوع : مطالعه موردي   

 

 آشنايي دانش آموزان با كشور تركيه و افغانستان به عنوان همسايه هاي ايران هد ف كلي

 
هدف هاي 

درسي 

 (جزيي)
 

 انتظار مي رود كه شاگردان بعد از پايان درس بدانند :
 بدانند كه افغانستان و تركيه در كدام طرف ايران قرار دارند.        با كشور تركيه و افغانستان آشنا مي شوند. 

 وضعيت آب و هواي افغانستان و تركيه را بدانند.     نام رودهاي دو كشور را ياد بگيرند. با صنايع دو كشور آشنا شوند.
به كشور تركيه و افغانستان كه مسلمان هستند عالقمند شوند. مردم افغانستان را كه در كشور ما زندگي مي كنند دوست داشته 

آثار تاريخي و   نقشه دو كشور همسايه را بكشند.پرچم دو كشور را با كاغذ يا پارچه درست كنند.  و به آنها احترام بگذارند.

 بناهاي دو كشور را بشناسند و به ديدن آنها عالقه نشان دهند.

هدف هاي 

رفتاري 

 (ورودي)

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس جديد بتوانند :
 -بدانند كه مردم كشورهاي تركيه و افغانستان مسلمان هستند.1
 -جهت هاي جغرافيايي را بدانند.3        -با نام دو كشور آشنا باشند.2
 فصلي ويژه -با نام بعضي از شهرهاي تركيه و افغانستان آشنا باشند5  -ظاهر مردم كشور افغانستان و تركيه را ديده باشند.4

 نواحي ه و 

هدفهاي 

رفتاري 

 (خروجي )

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند :
-پايتخت و شهرهاي مهم تركيه و افغانستان را 2  -موقعيت جغرافيايي تركيه و افغانستان را نسبت به كشور ايران نشان دهند.1

 نام ببرند.
 -رشته كوههاي دو كشور را نام ببرند.4      -صنايع و محصوالت دو كشور را نام ببرند.3

 -رود ها و درياچه هاي مهم دو كشور را بشناسند.6   -وضعيت آب و هوايي دو كشور را بشناسند.5

 -زبان رسمي و دين دو كشور را بدانند.8              -واحد پول دو كشور را نام ببرند.7

 را با هم پي -بدانند كه كشور تركيه يك كشور توريستي و جهانگردي است 10         - آمار جمعيت دو كشور را بدانند.9

 آمدكنند .و گياهان  
تكنولوژي 

 آموزشي
 استفاده از نقشه وتصاوير در كامپيوتر

 تلفيقي از بحث گروهي-پرسش و پاسخ-پاورپوينت روش تدريس
sgh 

 

 

 



 

 زمان   – از دانش آموزان فعاليت هاي قبل از تدريس درس جديدسالم و احوالپرسي 
ايجاد رابطه 

 عاطفي
 2 سالم و احوالپرسي- حضور و غياب- بررسي وضعيت جسمي و روحي دانش     آموزان

 5 پرسش از درس قبل- ديدن تكاليفي كه در جلسه قبل به آنها داده شده است. ديدن تكاليف

انجام 

ارزشياني 

تشخيص/ 

 آغازين

 2 چندسوال از درس قبل-نام كشورهاي همسايه ايران را كه تاكنون خوانده ايد نام ببريد. جهت هاي اصلي و فرعي را نام ببريد.

تنظيم 

وضعيت 

 كالس
 2 با حوصله و خوشرويي دانش آموزان را به صورت گروهي براي درس جديد آماده كردن

ايجاد انگيزه 

براي درس 

 جديد 

از دانش آموزان مي پرسيم بچه ها تا به حال كداميك از شما به كشور هاي ديگر سفر كرده ايد.امروز ما هم مي خواهيم به دو 

 كشور كه در همسايگي ايران هستند سفر كنيم .
2 

فعاليت هاي 

مربوط به 

 ارايه درس

پس از انجام مراحل قبل تدريس را با نام خدا شروع كرده و اسم درس جديد را روي تابلو    مي نويسيم و از طريق پرسش و 

پاسخ و پاورپوينت درس را شروع كرده و از آنها سوال مي كنيم .از روي نقشه موقعيت دو كشور افغانستان وتركيه را 

دين و واحد پول دو كشور آموزش داده مي شود .از روي –زبان –درياچه ها –درياها –مشخص كرده سپس شهرهاي مهم 

 متن كتاب خوانده و بقيه با دقت گوش داده و به سواالت پاسخ و مرتب مورد تشويق قرار مي گيرند. 
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 ارزشيابي 
 مرحله اي

 ارزشيابي مرحله اي را ضمن تدريس انجام مي دهيم.
 -پايتخت و شهرهاي مهم تركيه را نام ببريد.2   -كشور تركيه در كدام قسمت ايران قرار دارد.1

-زبان ،دين و واحد پول افغانستان  5-كشور افغانستان در كدام قسمت ايران قرار دارد.4    -زبان و دين مردم تركيه چيست.3

 چيست.

5 

ارزشيابي 

 پاياني
در پايان تدريس نقشه ايران را رسم كرده و از دانش آموزان مي خواهيم موقعيت كشور افغانستان و تركيه را روي نقشه نشان 

 دهند.
4 

نتيجه گيري و 

 جمع بندي

 در پايان درس يك جمع بندي كلي از درس انجام مي گيرد وروي تابلو نوشته مي شود.
 افغانستان همسايه شرقي و تركيه همسايه غربي ايران است.

 رشته كوه مهم افغانستان هندوكوش است.پايتخت افغانستان كابل نام دارد.
 نام درياچه ها ، رودها و شهرهاي مهم تركيه نوشه مي شود.  

 

3 



 

تعيين تكليف 

و فعاليت 

 هاي تكميلي

از روي متن كتاب خوانده و پاسخ سواالت را براي جلسه آينده بنويسيد.فعاليت هاي كتاب را مطالعه كرده ،جوابها را نوشته و 

كساني كه مي توانند عكس از كشور افغانستان و تركيه آماده كرده و به كالس بياورند. يا در مورد كشور افغانستان يا تركيه 

  تحقيق كرده و در چند سطر نوشته و به كالس بياوريد .
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

به نام خدا                                                                                                                                          الگوي 

 طرح درس روزانه

 

 مشخصات كلي

 دقيقه50      مدت جلسه :20نام دبير :   صفر زكي نژاد ومحمدطاهر پيام      نام درس : مطالعات اجتماع   تعداد شاگرد    

                               موضوع :       استعمار                          كالس :    ششم              تاريخ اجرا : 1صفحه :    

 92ارديبهشت ماه

 ايستادگي در برابر بيگانگان هدف كلي 

هدفهاي درسي 

(جزئي)
 

 هدف جزئي : انتظار مي رود كه دانش آموزان بعد از پايان درس  بدانند :

 -چه كشورهايي استعمارگر بودند ؟2-استعمار يعني چه ؟        1

 -تجارت يعني چه ؟4-علوم و فنون از چه كشورهايي به اروپا صادر شد ؟       3

 -اكتشافات جغرافيا توسط چه كساني و كشورهايي انجام شد ؟6-تحوالت علمي و هنري در اروپا را بدانند .      5

هد فهاي رفتاري
 

 الف-حيطه شناختي : انتظار مي رود كه شاگرد در پايان درس 

 *چند كشور استعمارگر را نام ببرد .   *چه كساني دستگاه چاپ وتلسكوپ را اختراع كردند؟

 *اروپاييان چه چيزي از ايران خريداري مي كردند؟

 حيطه عاطفي: دانش آموز در پايان درس–ب 

 * به تقويت و توسعه كشورش عالقه نشان دهد.     *به اختراع و پيشرفت كشورش عالقه نشان دهد .

 حيطه مهارتي –ج 

 *شيوه استفاده كردن از وسايل و اختراعات كه به دست ما مي رسد را بداند.     *به فكر اختراع وسيله جديد باشد

هدفهاي رفتاري 

 (ورودي)

 *كشورهاي همسايه ايران را بداند

 *ايران با چه كشورهايي ارتباط دارد

 *چرا  ايران با بعضي كشورها ارتباط ندارد؟

هدفهاي رفتاري 

 (خروجي)

 *نسبت به استقالل كشورش عالقه نشان دهد .

 *سعي كند با افراد بيگانه ارتباط نداشته باشد درباره نقاط قوت و ضعف كشورش صحبت نكند.

 *تا پاي جان از كشورش دفاع كند .

  تابلو- گچ-ميكروسكوپ-پريسكوپ–كتاب  تكنولوژي آموزشي

 زمان  پرسش و پاسخ– بحث گروهي –مشاركتي  روش تدريس

 دقيقه فعاليتهاي قبل از تدريس درس جديد

 2 سالم و احوالپرسي و حضور غياب -ايجاد رابطه عاطفي1

 3 بازديد از تكاليف جلسه قبل ديدن تكاليف

-انجام ارزشيابي 2

 تشخيص/آغازين

 *چند كشور همسايه ايران را نام ببرد .

 *اگر كشوري به ايران حمله كند چكار مي كنيد؟      مكانهاي زيارتي در كدام كشور همسايه قرار دارند؟

3 

 2 به و ضعيت ميز و نيمكت ها و نشستن دانش آموزان توجه شود. -تنظيم وضعيت كالس3



 

ايجاد انگيزه براي درس 4

 جديد

ابتدا از دانش آموزان نظر خواهي مي كنيم كه دوست داريد كه كشور ما به دست بيگانگان بيفتد ؟ دوست 

داري كه كشورهاي خارجي براي شما تصميم بگيرتد ؟بعد از شنيدن جوابهاي دانش آموزان به سراغ ارائه 

 درس مي رويم .

3 

استعمار چيست ؟در درسهاي گذشته خوانديم كه زماني كه مسلمانان در عصر شكوفايي علم و فرهنگ بودند  فعاليتهاي مربوط به ارائه درس

اروپاييان در عصر تاريكي به سر مي بردند . اما پس از گذشت زماني چند ،اروپاييان كه از طريق درياي 

مديترانه به داد و ستد با مسلمانان مي پرداختند از طريق همين رفت و آمد ها علم و فنون مسلمانان مورد 

توجه اروپاييان قرار گرفت ،كتابهاي پزشكي مسلمانان را ترجمه و از آنها استفاده نمودند .اروپاييان از نقشه 

جغرافيايي قطب نما و شيوه هاي كشتي سازي مسلمانان استفاده كردند وتوانستند كشتي هاي محكم بسازند 

كشورهايي مانند پرتغال ،اسپانيا ،فرانسه ،انگليس و هلند با استفاده از كشتي هاي خود سرزمين هاي جديدي 

را كشف نمودند .ساكنان بومي آن مناطق را يا بصورت برده در مي آوردند يا آنها را را مي كشتند ،منابع آنها 

را غارت و سرزمين ها را ميان خود تقسيم مي كردند . اما كلمه استعمار به چه معناست : استعمار يعني 

آبادكردن ،اگر كشوري به بهانه ي آبادكردن در كشورهاي ديگر دخالت يا نفوذ كند تا منابع و ثروت آن 

كشور را غارت كند به آن استعمار مي گويند كه بيشتر با حمله نظامي آغاز مي گردد مانند كشور آمريكا كه 

به قصد آباد كردن كشور افغانستان و ازبين بردن طالبان به اين كشور لشكركشي كرد . يا اينكه آمريكا به 

قصد اينكه صدام بمب اتم دارد به اين كشور حمله نظامي كرد ولي در واقع هدف اصلي آمريكا غارت منابع 

نفتي عراق است .پس نتيجه مي گيريم به كشورهايي كه براي منافع خود به كشورهاي ديگر ظلم و ستم مي 

كنند استعمارمي گويندو كشورهايي كه استقالل سياسي و اقتصادي ندارند ونمي توانند كشورشان را اداره 

كنند مستعمره مي گويند. گاهي كشورهاي استعمارگر به جاي حمله نظامي با گرفتن امتيازاتي از كشورهاي 

 مستعمره به غارت منابع آنها اقدام مي كنند 
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براي اينكه  مطمئن شويم كه دانش آموزان به نتيجه دلخواه مي رسند در حين تدريس از دانش آموزان  ارزشييابي مرحله اي

 - اروپاييان چه كاالهايي رااز مسلمانان خريداري مي كردند؟ 1سواالتي مي پرسيم.

 - دوكشوراستعمارگر رانام ببريد .3- دستگاه چاپ به وسيله چه كسي اختراع شد؟     2

5 

- علوم وفنون ازچه 2- استعمار يعني چه ؟ 1در پايان درس از متن درس سواالتي پرسيده مي شود  ارزشيابي پاياني

 كشورهايي به اروپا صادر شد؟ - چه كشورهايي دركشور مانفوذكردند؟

5 

در پايان دانش آموزان با كشورهاي استعمارگر آشنا شده اند ويادگرفته اند كه استعمار به معني آبادكردن  نتيجه گيري و جمع بندي

است اما اگر كشوري به بهانه آبادكردن دركشورهاي دخالت ونفوذ كند تا منابع وثروت آن كشور راغارت 

نمايد به آن استعمارمي گويند . به سرزمين هايي كه استقالل سياسي واقتصادي نداشته باشند وتابع حكومت 

استعمارگر باشندمستعمره مي گويند . ويادگرفته اندعلوم وفنون ازكشورهاي اسالمي به اروپا گسترش پيداكرد 

وكشورهايي مثل اسپانيا وپرتغال وانگليس استعمارگران سرزمين هاي ديگر قاره ها مي باشند وبااستعمارگري 

 خودمنابع رابه كشورخودانتقال مي دادند .

5 

تعيين تكليف و فعاليتهاي 

 تكميلي

از دانش آموزان مي خواهيم كه براي جلسه بعد درباره كشورهاي استعمارگر تحقيق و جستجو كنند و به 

 كالس گزارش دهند و كشور ايران مورد توجه  كدام كشور استعمارگر بود.
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 روزانه درس  بنام خدا                                        طرح

              45     مدت جلسه : 20نام دبير : علي جان چمني نژاد و عليباز سعيدي اصل    نام درس : آموزش مطالعات اجتماعي      تعداد شاگرد :  مشخصات كلي

         27/2/92      موضوع :  خرمشهر  در دامان ميهن   تاريخ اجرا : 124 تا 121صفحه : 

 آشنايي با دفاع مقدس و آزادسازي خرمشهر  هدفهاي كلي

هدف هاي درسي 

 (جزئي)

 انتظار مي رود كه شاگرد آن بعد از پايان درس بدانند : 

  بدانند چگونه از چنگال دشمن آزاد شد –حيطه شناختي : با شهر خرمشهر آشنا شوند 

  مقاومت مردم خرمشهر را ستايش كنند.–حيطه عاطفي : به شهر خرمشهر عالقه مند شوند 

 حيطه مهارتي : بدانند كه خرمشهر يكي شهرهاي مرزي و بندي و مهم در ايران و استان خوزستان مي باشد. 

 هدفهاي رفتاري

 (ورودي)

 انتظار مي رود دانش آموزان قبل از تدريس درس بتوانند:

با آداب و رسوم مردم شهر خرمشهر و زندگي آنان آشنا شوند     با زبان مردم خرمشهر آشنا شوند       با توليدات و صادرات شهر 

 خرمشهر آشنا شوند.
 

 هدفهاي رفتاري

 (خروجي)

 انتظار مي رود دانش آموزان بعد از پايان درس جديد بتوانند :

 شهر خرمشهر ا در روي نقشه ايران پيدا كنند      بدانند در كدام استان و در چه نقطه اي از كشور قرار دارد

 رودهاي مهم شهر خرمشهر را نام ببرند و بدانند كه خرمشهر شهر بندري است.

  كامپيوتر– فيلم – كره جغرافيا –نقشه  تكنولوژي آموزشي

 زمان  – سخنراني –پرسش و پاسخ  روش تدريس

 دقيقه فعاليت هاي قبل از تدريس درس  جديد

- ايجاد رابطه 1

 عاطفي 

 2  بررسي وضعيت جسماني و روحي دانش آموزان– حضور و غياب –سالم و احوال پرسي 

 2  ديدن تكاليفي كه در جلسه قبل به آنها محول شده است.–پرسش از درس قبل  ديدن تكاليف

-انجام ارزشيابي 2

 تشخيص/ آغازين

 علت حمله نظامي عراق به ايران  چه بود؟ چگونگي اشغال خرمشهر را –سؤاالت از درس خرمشهر در چنگال دشمن 

 توضيح دهيد؟  خلباني كه در آزادسازي خرمشهر تالش زياد كرد چه كسي بود؟

2 

=تنظيم وضعيت 3

 كالس

 3 كالس را گروه بندي مي كنيم و نام گروه ها را مشخص مي نماييم.

-ايجاد انگيزه 4

 براي درس جديد

 2 استفاده از فيلم و عكس از صحنه هاي آزاد سازي خرمشهر



 

 
 
 

 
 

   

فعاليت هاي مربوط به 

 ارايه درس

پس از انجام مراحل قبل تدريس را با نام خدا شروع مي كنيم و اسم درس جديد كه خرمشهر در دامان ميهن 

است را روي تابلو مي نويسيم و از طريق پرسش و پاسخ درس را شروع كرده كه ابتدا به صورت گروهي 

مشورت كنند و جواب هاي خود را ارائه دهند از روي نقشه پيدا مي كنيم و چگونگي آزادسازي شهر 

خرمشهر و نام عمليات و رمز عمليات را براي آنها توضيح مي دهيم و سخن امام در مورد آزادسازي خرمشهر 

 را بگويم.
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 بسيج به چه كساني گفته مي شود؟     فرمانده عمليات آزادسازي خرمشهر چه كسي بود؟ ارزشيابي مرحله اي

 رمز عمليات آزادسازي خرمشهر چه بود؟

 نام عمليات آزادسازي خرمشهر چه بود؟

 
 
4 

 خرمشهر در كدام –معلم از دانش آموزان سؤال مي كند كه خرمشهر در چه تاريخي از دست دشمن آزاد شد  ارزشيابي پاياني

 استان قرار دارد؟

 خرمشهر در كدام طرف طرف ايران واقع است ؟

 
 
4 

جمع بندي و نتيجه 

 گيري

 در پايان درس يك جمع بندي كلي از درس انجام مي گيرد و روي تابلو نوشته مي شود.

  رود خرمشهر اروند رود مي باشد –خرمشهر نماد مقاومت و ايستادگي 

 خرمشهر به دامان ميهن ميهن بازگشت.
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تعيين تكليف و فعاليت 

 هاي تكميلي 

   را تكميل كنند و در جلسه آينده با خود به كالس بياوريد.2 و شماره 1در پايان دانش آموزان فعاليت شماره 
 
2 


