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باسمه تعالی                                      تاریخ...................                           مطالعات اجتماعینام درس:   

......                    اداره آموزش و پرورش .......                              :خرید وفروش در محله   موضوع 

........دقیقه54زمان:  

  آموزشگاه.............                              مجری:                                             پایه:چهارم دبستان

)شناختی(دانش آموزان در پایان این درس مشاغلی را که در محله وجود دارد نام خواهند برد.  
)شناختی(دانش آموزان در پایان این درس امکانات عمومی محله خود را نام خواهند برند   
)شناختی(دانش آموزان در پایان این درس با مشاغل تولیدی و خدماتی آشنا خواهند شد  

حرکتی(–میتواند هزینه هارا محاسبه کند.)روانی دانش آموزان در پایان این درس   
ن عالقه مند میشود)عاطفی(دانش آموز به پس انداز کرد  

 

 
 اهداف کلی

 

دانش آموزان در پایان این درس مشاغلی را که در محله وجود دارد را نام می  .1

 دانش(_)شناختی.برند

می دانش آموزان در پایان این درس با مشاغل تولیدی و خدماتی آشنا .2

 دانش(_)شناختی.شوند

خود را نام می دانش آموزان در پایان این درس امکانات عمومی محله  .3

 دانش(-)شناختی.برند

دانش آموزان در پایان این درس درباره امکانات مورد نیاز محله خود پیشنهاد می  .5

 ارزش گذاری(-)عاطفی.دهند

می  دانش آموزان در پایان این درس در انتخاب های خود به هنگام خرید مهارت .4

 عادی شدن(_حرکتی-یابند)روانی

-.)شناختیای رفع نیازها ارائه می شود راشناسایی کندخدماتی که در محله آنها بر.6

 دانش(

 دقت در عمل(-)روانی حرکتیاموال عمومی را به نحو مطلوب نگهداری کند.7

 دقت در عمل(-.)روانی حرکتیبصورت درست وعاقالنه خرید کند.8

اهداف 
 رفتاری
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 درک و فهم(-)شناختواژه های درآمد وهزینه وپس انداز رادرک کند.9

 کاربرد(-.)شناختیرسم کندجدول بودجه را .11

 ترکیب(-.)شناختیبرای خرید برنامه ریزی کند.11

 
ایفای نقش ، نمایشی،توضیحیتلفیقی با محوریت گردش علمی، الگوهاوروش  

 تدریس
رایانه،دیتا شو و... ،وتصویرعکس کتاب درسی، تابلو،ماژیک ، رسانه  

ووسایل 
 آموزشی

 

دقیقه3  

-بررسی وضعیت فیزیکی وروانی فراگیران–سالم واحوال پرسی -ورود به کالس

دیدن تکالیف درسی–بیان مناسبت روز یا هفته  -حضور وغیاب  

فعالیت 

 مقدماتی

 

3 

 دقیقه

 از فراگیران خواسته می شود با توجه به درس قبل ویژگی های محله را بازگو کنند.

محله را نام ببرند.امکانات از فراگیران خواسته می شود   

خالصه ای از درس قبل بگویند.از فراگیران خواسته می شود   

ارزشیابی 

تشخیص 

 آغازین

 

2 

 دقیقه

 از محالت مختلف با امکانات متفاوت به دانش اموزان.ان دادن تصاویری نش -1

نشان دادن تصاویری درمورد قلک،بانک و استفاده های آنها.  -2  

نوع خرید دانش اموزان در روز از بوفه مدرسه.پرسش درمورد مقدار و  -3  

 

آمادگی 

 وایجاد انگیزه

 

21 

 دقیقه

 

ابتدا در مورد خرید و فروش هایی  کنیممی شروع را جدید درس انگیزه ایجاد از پس

و خرید که اخیرا داشته اند از آنها سوال می کنیم سپس مفهوم خرید و فروش 

آن ها را به بازار یا مغازه های اطراف مدرسه عاقالنه را به آن ها آموزش می دهیم و 

می بریم تا با فروشندگانم تعامل ایجاد کنند و درمورد کاال هاو قیمت آنها سوال 

کنند و طبق مفاهیمی که آموخته اند خرید عاقالنه داشته باشند.مکانات عمومی را 

 

 

ائه درسار  
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 ببینند ودرمورد استفاده و نگه داری از آن ها برایشان بگوییم .

 

3 

 دقیقه

فته از تعدادی از دانش آموزان خواسته می شود آنچه را در درس امروز فراگر

معلم صحبت های آنان را تکمیل می کند. اند،بگویند و درپایان نیز  

 خالصه و

 جمع بندی

 

3 

هدقیق  

هر دانش آموز جدول بودجه طراحی کند.-1  

بکشد تا نمایشگاهی برگذار هر کس نقاشی ای از امکانات عمومی محله اش -2

 کنند.

متنی کوتاه در باره ی برداشت خود از خرید عاقالنه بنویسند.-3  

گزارش خود از گردش در محله را بنویسند.-5  

 

ارزشیابی 

 تکوینی

 


