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 نام خدابه 

 طرح درس روزانه

     12نام درس : مطالعات اجتماعی     تعداد شاگردان :        نام دبیر :  مشخصات کلی 

      21-21صفحه :       05مدت جلسه : 

  موضوع : تصمیم گیری چیست ؟  کالس:ششم    تاریخ اجرا:

 زمان

برای انجام فعالیت ها تصمیم گیری  دانش آموزان در موقعیت های فرضی هدف کلی 

 می کنند و اثرات آن را بررسی می کنند . 

 

هدف های درسی 

 )جزئی (

دانش آموزان -2انتظار می رود که شاگردان بعد از پایان درس بدانند : 

راه -3فرق اجبار و انتخاب را بدانند . -1معنی تصمیم گیری را بدانند .

بدانند چرا تصمیم -4حل های احتمالی برای یک موقعیت را بدانند . 

 گیری کار مهمی است ؟ 

 نام ببرند .برخی اثرات مثبت یا منفی یک تصمیم گیری را -0

هدف های رفتاری ) 

 ورودی (

 انتظار می رود دانش آموزان قبل از تدریس درس جدید بتوانند :

فرق اجبار و انتخاب را بیان -1تعریفی از تصمیم گیری داشته باشند . -2

راه حل هایی برای یک موقعیت تصمیم گیری انتخاب کنند . -3کنند . 

اثرات مثبت و منفی یک -0.  اهمیت تصمیم گیری را توضیح دهند-4

 تصمیم گیری را بیان کنند . 

هدف های رفتاری 

 )خروجی(

 انتظار می رود دانش آموزان بعد از پایان درس جدید بتوانند : 

 تصمیم گیری را تعریف کنند .-2

 بتوانند فرق امور اجباری و انتخابی را با ذکر مثال توضیح دهند . -1

در یک موقعیت بتوانند راه حل های احتمالی را تشخیص داده و بیان -3

 کنند . 

 به اهمیت تصمیم گیری پی برده و آن را به کار گیرند . -4

اثرات مثبت یا منفی را که یک تصمیم گیری برای آن ها در پی داشته -0

 توضیح دهند . 

  رایانه و عکس ها –تخته وایت برد  –کتاب  تکنولوژی آموزشی
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  بحث گروهی –پرسش و پاسخ  –سخنرانی  روش تدریس

 زمان فعالیت های قبل از تدریس درس جدید

ایجاد رابطه -2

 عاطفی

پی گیری علت غیبت دانش  –حضور و غیاب  –سالم و احوالپرسی 

 آموزان جلسه قبل 

0 

 0 به آنمربوط  1و  2و کاربرگه های   1دیدن تکالیف درس  دیدن تکالیف

 

انجام ارزشیابی -1

 تشخیصی / آغازین

سوال از دانش آموزان درباره ی دوستی و این که ما باید چرا باید به 

 بعضی از درخواست های دوستانمان جواب )نه( بگوییم ؟

0 

تنظیم وضعیت -3

 کالس

نفری تشکیل دهید و سرگروه را انتخاب  0بچه ها مثل قبل روه های 

 کنید . 

0 

انگیزه برای  ایجاد-4

 درس جدید

از دانش آموزان می خواهیم با توجه به موضوع درس نظر خود را در مورد 

 تصویر بیان کنند . سپس نظرات آن ها را می نویسیم . 

0 

فعالیت های مربوط 

 به ارائه درس

پس از ایجاد انگیزه درس جدید را شروع می کنیم . و می گوییم اگر روز 

بهتر است به کنار دریا برویم یا به پارک  جمعه اردوی مدرسه باشد

میم گیری صجنگلی . پس از ارائه نظر دانش آموزان می پرسیم که ت

چیست و آیا کار مهمی است یا خیر ؟ از آن ها می خواهیم که چند کار 

را که مجبورند انجام دهند  و چند کار را که اختیار انجام آن را دارند را 

تابلو یادداشت می کنیم . سپس می گوییم که  نام ببرند . آن ها را روی

تصمیم گیری همیشه ساده نیست و  گاهی برای انجام یک کار چند راه 

وضعیت 3مختلف وجود دارد که انتخاب را مشکل می کند . سپس 

 مربوط به کتاب را برایشان می خوانیم و از گروه ها نظرخواهی می کنیم . 

مادرتان هم از شما کمک بخواهد چه اگر فردا امتحان داشته باشید و -2

معلم یک تحقیق به شما داده که منبع آن دست  -1می کنید ؟ 

پولی ذخیره  -3همکالسی شماست که با او قهر هستید . چه می کنید ؟ 

کرده اید که با آن وسیله ی دلخواه خود را بخرید . اما برادر شما از شما 

ر می کنید ؟ نظرات گروه ها می خواهد نصف پول را به او بدهید . چه کا

15 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

مراجعه کنید  آسمانهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی دوقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

 

3 
 

 را یادداشت می کنیم . 

از تصاویر رایانه استفاده کرده و بحث را ادامه می دهیم . به بچه ها می 

گوییم که هر تصمیمی که می گیریم نتایج و آثاری دارد که ممکن است 

خوب یا بد باشد بعضی تصمیم ها اثر کمی در زندگی ما دارند و بعضی 

سیار زیادی در زندگی ما دارند این تصمیمات می توانند تصمیم ها تاثیر ب

رفتار و سالمتی و تحصیل ما اثر بگذارند که یا موفق شویم یا  –از اخالق 

 شکست بخوریم . 

در این مرحله از بچه ها می خواهیم که فعالیت شماره یک کتاب را با  ارزشیابی مرحله ای

همفکری هم انجام دهند . نظر گروه خود را در مورد مثبت یا منفی بودن 

آن بیان کنند . مثال : فرهاد تصمیم می گیرد فردا با دوستانش ترقه بازی 

و کنند . این تصمیم مثبت است یا منفی . چرا ؟ نتیجه ی آن چیست ؟ 

 بر چه چیز هایی اثر می گذارد ؟ 

3 

از دانش آموزان می پرسیم که تصمیم گیری چیست ؟ آیا تصمیم گیری  ارزشیابی پایانی

 همیشه آسان و راحت است ؟

 ه از نصمیم گیری های خود را بیان کنند . ریک خاط

3 

نتیجه گیری و جمع 

 بندی

روز تصمیم  تصمیم گیری یعنی قدرت انتخاب . ما در طول زندگی هر

های مختلف می گیریم . بعضی تصمیم ها نتایج و آثاری دارند که یا 

خوب است یا بد . تصمیم گیری خوب می تواند زندگی ما را زیبا کند و 

 تصمیم گیری بد می تواند زندگی ما را سخت و ناگوار سازد . 

1 

ی یکی از تصمیم بچه ها خوبم برای جلسه آینده خاطره ای کوتاه درباره  تعیین تکلیف

گیری های خودتان بنویسید . یا داستان و فیلمی را که مربوط به تصمیم 

 گیری می شود به طور خالصه بازنویسی کنند . و به کالس بیاورند . 

1 

 


