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الگوی طرح درس روزانه
مشخصات کلی

نام درس  :مطالعات اجتماعی
نام دبیر :
تعداد شاگرد  02 :مدت جلسه 54 :دقیقه صفحه  101 :تا 105
تاریخ اجرا :
موضوع  :خرمشهر در دامان میهن

هدف کلی

آشنایی با دفادع مقدس و آزادسازی خرمشهر

هدف های
درسی (جزئی)

انتظار می رود که شاگردان بعد از پایان درس بدانند :
حیطه شناختی  :با شهر خرمشهر آشنا شوند – بدانند چگونه از چنگال دشمن آزاد شد
حیطه عاطفی  :به شهر خرمشهر عالقه مند شوند  – .مقاومت مردم خرمشهر را ستایش
کنند .
حیطه مهارتی  :بدانند که خرمشهر یکی از شهر های مرزی و بندری و مهم در ایران و
استان خوزستان می باشد .

هدف های
رفتاری
(ورودی)

انتظار می رود دانش آموزان قبل از تدریس درس بتوانند :
با آداب و رسوم مردم خرمشهر و زندگی آنان آشنا شوند .
با زبان مردم خرمشهر آشنا شوند  .با تولیدات و صادرات شهر خرمشهر آشنا شوند .

هدف های
رفتاری
(خروجی)

انتظار می رود دانش آموزان بعد از پایان درس جدید بتوانند :
شهر خرمشهر را در روی نقشه پیدا کنند  .بدانند در کدام استان و در چه نقطه ای از
کشور قرار دارد .
رود های مهم شهر خرمشهر را نام ببرند و بدانند که خرمشهر شهر بندری است .

تکنولوژی
آموزشی

نقشه – کره جغرافیا – فیلم – کامپیوتر

روش تدریس

پرسش و پاسخ – سخنرانی

زمان

فعالیت های قبل از تدریس درس جدید

دقیقه

-1ایجاد رابطه
عاطفی

سالم و احوالپرسی – حضر و غیاب – بررسی وضعیت جسمانی و روحی دانش
آموزان

0

دیدن تکالیف

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

0

-0انجام
ارزشیابی
تشخیص /

سواالت از درس خرمشهر در چنگال دشمن – علت حمله نظامی عراق به ایران 0
چه بود ؟ چگونگی اشغال خرمشهر را توضیح دهید ؟ خلبانی که در آزادسازی
خرمشهر تالش زیاد کرده چه کسی بود ؟
1
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آغازین
-3تنظیم
وضعیت کالس

کالس را گروه بندی می کنیم و نام گروه ها را مشخص می نماییم .

3

-5ایجاد انگیزه
برای درس
جدید

استفاده از فیلم و عکس از صحنه های آزادسازی خرمشهر

0

فعالیت های
مربوط به ارائه
درس

پس از انجام مراحل قبل تدریس را با نام خدا شروع می کنیم و اسم درس
جدید که خرمشهر در دامان میهن است را روی تابلو می نویسیم و از طریق
پرسش و پاسخ درس را شروع کرده که ابتدا به صورت گروهی مشورت کنند
02
و جواب های خود را ارائه دهند از روی نقشه پیدا می کنیم و چگونگی
آزادسازی شهر خرمشهر و نام عملیات و رمز عملیات را برای آن ها توضیح می
دهیم و سخن امام در مورد آزادسازی خرمشهر را بگوییم .

ارزشیابی مرحله بسیج به چه کسانی گفته می شود ؟ فرمانده عملیات آزادسازی خرمشهر
چه کسی بود ؟
ای
رمز عملیات آزادسازی خرمشهر چه بود ؟
نام عملیات آزادسازی خرمشهر چه بود ؟

5

ارزشیابی پایانی

معلم از دانش آموزان سوال می کند که خرمشهر در چه تاریخی از دست
دشمن آزاد شد – خرمشهر در کدام استان قرار دارد ؟
خرمشهر در کدام طرف ایران قرار دارد ؟

نتیجه گیری و
جمع بندی

در پایان درس یک جمع بندی کلی از درس انجم می گیرد و روی تابلو نوشته
5
می شود .
خرمشهر نماد مقاومت و ایستادگی – رود خرمشهر اروند رود می باشد
خرمشهر به دامان میهن بازگشت .

تعیین تکلیف و
فعالیت های
تکمیلی

در پایان دانش آموزان فعالیت شماره  1و شماره  0را تکمیل کنند و در جلسه
آینده با خود به کالس بیاورید

2

5

0
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