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رسه :طرح درس ساالنه ی درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم                                 نام دبیر :                              نام مد           به نام خدا 

عنوان درس شماره و هدف کلی روش تدریس وسایل و مواد الزم  ماه هفته 

تدریس اعضا -بحث گروهی عکس و تصویر  1تعاون -1  آشنایی با تعاون و اشکال مختلف آن     اول 

2تعاون  -2 آشنایی با جلوه های مختلف  تعاون   پرشس و پاسخ -بحث گروهی عکس و تصویر  مهر  دوم 

-عکس –بریده روز نامه 

 محتوای اموزشی 

همیاری  –بارش مغزی  ساختار و تشکیالت دولت -3 آشنایی با قوه مجریه و ساختار دولت    سوم 

–محتوای آموزشی 

-عکس  

پرسش و  –شبکه مفهومی 

 پاسخ 

 چهارم  ارزشیابی                            وظایف دولت -4 آشنایی با وظایف دولت و رئیس جمهور 

محتوای -عکس –فیلم 

  آموزشی 

نمایش و  –دعوت از مهمان 

 نقد

آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها -5 آشنایی با دوره جوانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی این دوره    اول 
 

 آبان
بارش مغزی  –شبکه مفهومی   عکس-محتوای آموزشی قوه قضاییه -6 آشنایی با قوه قضاییه و وظایف آن    دوم 

عکس و تصویر –فیلم  پرسش و پاسخ  –کارایی تیم   ارتباط و رسانه -7 آشنایی با مفاهیم ارتباط و رسانه    سوم 

محتوای آموزشی –فیلم  نمایش ونقد  –بحث گروهی    

 پرسش و پاسخ 

آشنایی با کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی و مقابله با اثرات 

 منفی آن 

رسانه ها در زندگی ما -8        ارزشیابی        چهارم 

 فیلم–خط زمان –نقشه 

 تصاویر مکه و مدینه 

تدریس  –پرسخ و پاسخ 

 اعضای تیم 

حوادث گسترش و تاسیس حکومت اسالمی وآشنایی با چگونگی ظهور اسالم و 

 مربوط به آن تا رحلت پیامبر

ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان -9  پنجم 

 –فیلم امام علی  –نقشه 

خط زمان –تصاویر   

 –نمایش فیلم  –بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ 

از رحلت پیامبر تا قیام کربال -11 آشنایی با حوادث مربوط به تاریخ اسالم از رحلت پیامبر تا واقعه عاشورا    اول 

 

خط زمان  –عکس –نقشه  آذر

فیلم مختار –  

 –کارایی تیم  –نمایش فیلم 

 پرسش و پاسخ 

آشنایی با چگونگی ورود اسالم به ایران و تاریخ ایران در دوره امویان و 

 عباسیان   

ورود اسالم به ایران -11  دوم 

عکس  .نمودار  –نقشه  پیش سازمان –بحث گروهی  و نقش ایرانیان در بعد از اسالم آشنایی با چگونگی تاسیس سلسله های ایرانی                      عصر طالیی فرهنگ و تمدن ایرانی -12
 سوم 
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 -نقشه نمودار –کتاب 

  عکس-فیلم سربداران

پیش سازمان  –شبکه مفهومی 

  –دهنده 

  اول       حمله چنگیز و تیمور به ایران -15 آشنایی با چگونگی حمله چنگیز و تیمور به ایران و علل و پیامد های آن        

 

 –تصویر  –کتاب  بهمن

 محتوای آموزشی 

پرسش و پاسخ  –بحث گروهی  ارزشیلبی  پیروزی فرهنگ بر شمشیر          -16 آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران در عصر مغول و تیموری    دوم 

–عکس  –کره –نقشه 

  اطلس-اسالید-فیلم

فعالیت گروهی  -بارش مغزی

  پرسش و پاسخ 

ویژگی های طبیعی آسیا  -17 آشنایی با موقعیت و وسعت ، ناهمواری ها و انواع آب و هوا در آسیا    سوم 

عکس -اسالید  –محتوا  یت و نژاد، زبان ، دین و اقتصاد قاره آسیا آشنایی با جمع  بارش  -تیمتدریس اعضای   ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا  -18   چهارم  

محتوا  -فیلم  –نقشه  ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا  -19 آشنایی با ویژگی های طبیعی و انسانی ، اقتصادی منطقه جنوب غربی آسیا   بحث گر وهی  -کارایی تیم   اسفند اول 

 –فیلم  –عکس  –نفشه 

محتوا  –اسالید   

پرسش و پاسخ –بحث گروهی 

کاوشگری  –  

آشنایی با عوامل پیوند و دالیل تنش و موقعیت ایران در منطقه جنوب غربی 

 آسیا 

ارزشیابی ایران و منطقه جنوب غربی آسیا   -21  دوم 

محتوا  –کره –نقشه  ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا -21 آشنایی با ویژگیهای طبیعی قاره های اروپا و آفریقا   تدریس اعضا -طرح شبکه ای   سوم 

اسالید  -محتوا  -عکس بحث –پیش سازمان دهنده   ویژگی های انسانی و اقتصادی اروپا و آفریقا  -22 آشنایی با جمعیت ، دین ، نژاد ، زبان ، و اقتصاد اروپا و آفریقا    چهارم  

کره  –محتوا  –نقشه  مکاشفه ای  –پس ختام   قاره آمریکا  -23 آشنایی با ویژگی های طبیعی ، انسانی ، اقتصادی قاره آمریکا    فروردین  سوم  

پرسش و  –فعالیت گروهی  –اسالید  –کره  –نقشه  آشنایی با موقعیت و وسعت ، ویژگی های طبیعی ، انسانی و اقتصاد قاره   چهارم  ارزشیابی قاره استرالیا و اقیانوسیه           -24

محتوای -خط زمان

  آموزشی 

پرسش و پاسخ  –دهنده     ارزشیابی                                              شکل گیری و گسترش تمدن اسالمی                                           

–نمودار  –نفشه  –کتاب 

 محتوای آموزشی

پیش سازمان  –شبکه مفهومی 

بحث گروهی –دهنده   

وارزمشاهیان                     زمان غزنویان ، سلجوقیان آشنایی با تاریخ ایران در 

                                                   

غزنویان ، سلجوقیان و خوارزم شاهیان -13  چهارم 

بارش مغزی  –پرسش و پاسخ  کتاب تصویر و اسالید  میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی -14 آشنای با میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی                         اول 

 دوم آمادگی و تمرین و تکرار برای نوبت اول     دی

 سوم نوبت اول   

 چهارم نوبت اول   



 

هزار تومان به سایت علمی دو این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 3

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید . آسمانو پژوهشی 

 
 

اطلس  –محتوا  -پاسخ    استرالیا و اقیانوسیه  

 اردیبهشت اول  تمرین و تکرار    

 دوم تمرین و تکرار    

 سوم  تمرین و تکرار    

 چهارم  تمرین و تکرار    

 خرداد امتحانات نوبت دوم    

 


