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مشخصات کلی

نام دبیر  :نام درس  :مطالعات اجتماعی
تعداد شاگرد  52:مدت جلسه  25:دقیقه صفحه  451:تا 451
موضوع  :مطالعه موردی کالس  :ششم تاریخ اجرا :

هدف کلی

آشنایی دانش آموزان با کشور ترکیه و افغانستان به عنوان همسایه های ایران

هدف های
درسی (جزئی)

انتظار می رود که شاگردان بعد از پایان درس بدانند :
با کشور ترکیه و افغانستان آشنا می شوند .
بدانند که افغانستان و ترکیه در کدام طرف ایران قرار دارند .
نام رود های دو کشور را یاد بگیرند  .با صنایع دو کشور آشنا شوند .
به کشور ترکیه و افغانستان که مسلمان هستند عالقه مند شوند  .مردم افغانستان را که
در کشور ما زندگی می کنند دوست داشته و به آن ها احترام بگذارند  .نقشه دو کشور
همسایه را بکشند  .پرچم دو کشور را با کاغذ یا پارچه درست کنند  .آثار تاریخی و بنا
های دو کشور را بشناسند و به دیدن آن ها عالقه نشان دهند .

هدف های
رفتاری
(ورودی)

انتظار می رود دانش آموزان قبل از تدریس درس جدید بتوانند :
-4بدانند که مردم کشور های ترکیه و افغانستان مسلمان هستند .
-5با نام دو کشور آشنا باشند -3 .جهت های جغرافیایی را بدانند .
-1ظاهر مردم کشور افغانستان و ترکیه را دیده باشند .
-2با نام بعضی از شهر های ترکیه و افغانستان آشنا باشند .

هدف های
رفتاری
(خروجی)

انتظار می رود دانش آموزان بعد از پایان درس جدید بتوانند :
-4موقعیت جغرافیایی ترکیه و افغانستان را نسبت به کشور ایران بشناسند .
-5پایتخت و شهر های مهم ترکیه و افغانستان را نام ببرند .
-3صنایع و محصوالت دو کشور را نام ببرند .
-1رشته کوه های دو کشور را نام ببرند .
-2وضعیت آب و هوایی دو کشور را بشناسند .
-1رود ها و دریاچه های مهم دو کشور را بشناسند .
-7واحد پول دو کشور را نام ببرند -8 .زبان رسمی و دین دو کشور را بدانند .
-9آمار جمعیت دو کشور را بدانند .
-45بدانند که کشور ترکیه یک کشور توریستی و جهانگردی است .
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تکنولوژی
آموزشی

استفاده از نقشه و کامپیوتر در تصاویر

روش تدریس

تلفیقی از بحث گروهی – پرسش و پاسخ  -پاورپوینت
فعالیت های قبل از تدریس درس جدید

زمان
دقیقه

ایجاد رابطه
عاطفی

سالم و احوالپرسی – حضور و غیاب – بررسی وضعیت جسمی و روحی دانش
آموزان

5

دیدن تکالیف

پرسش از درس قبل – دیدن تکالیفی که در جلسه قبل به آن ها داده شده
است .

2

انجام ارزشیابی
تشخیص /
آغازین

چند سوال از درس قبل – نام کشور های همسایه ایران را که تاکنون خوانده
اید نام ببرید  .جهت های اصلی و فرعی را نام ببرید .

5

تنظیم وضعیت
کالس

با حوصله و خوشرویی دانش آموزان را به صورت گروهی برای درس جدید
آماده کردن

5

ایجاد انگیزه
برای درس
جدید

از دانش آموزان می پرسیم بچه ها تا بحال کدامیک از شما به کشور های دیگر 5
سفر کرده اید  .امروز ما هم می خواهیم به دو کشور که در همسایگی ایران
هستند سفر کنیم .

فعالیت های
مربوط به ارائه
درس

پس از انجام مراحل قبل تدریس را با نام خدا شروع کرده و اسم جدید را روی
تابلو می نویسیم و از طریق پرسش و پاسخ و پاورپوینت درس را شروع کرده و
از آن ها سوال می کنیم  .از روی نقشه موقعیت دو کشور افغانستان و ترکیه را 55
مشخص کرده سپس شهر های مهم – دریا ها – دریاچه ها – زبان – دین و
واحد پول دو کشور را آموزش داده می شود  .از روی متن کتاب خوانده و بقیه
به دقت گوش داده و به سواالت پاسخ و مرتب مورد تشویق قرار می گیرند .

ارزشیابی مرحله ارزشیابی مرحله ای را ضمن تدریس انجام می دهیم .
-4کشور ترکیه در کدام قسمت ایران قرار دارد .
ای
-5پایتخت و شهر های مهم ترکیه را نام ببرید .
-3زبان و دین مردم ترکیه چیست .
-1کشور افغانستان در کدام قسمت ایران قرار دارد .
2
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-2زبان  ،دین و واحد پول افغانستان چیست .
ارزشیابی پایانی

در پایان تدریس نقشه ایران را رسم کرده و از دانش آموزان می خواهیم
موقعیت کشور افغانستان و ترکیه را روی نقشه نشان دهند .

نتیجه گیری و
جمع بندی

در پایان درس یک جمع بندی کلی از درس انجام می گیرد و روی تابلو نوشته
می شود
3
افغانستان همسایه شرقی و ترکیه همسایه غربی ایران است .
رشته کوه مهم افغانستان هندوکوش است  .پایتخت افغانستان کابل است .
نام دریاچه ها  ،رود ها و شهر های مهم ترکیه نوشته می شود .

تعیین تکلیف و
فعالیت های
تکمیلی

از روی متن کتاب خوانده و پاسخ سواالت را برای جلسه آینده بنویسید .
فعالیت های کتاب را مطالعه کرده  .جواب ها را نوشته و کسانی که می توانند
2
عکس از کشور افغانستان و ترکیه آماده کرده و به کالس بیاورند .یا در مورد
کشور افغانستان یا ترکیه تحقیق کرده و در چند سطر نوشته وبه کالس بیاورن
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