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نام دبیر :                              نام مدرسه :          هفتم  طرح درس ساالنه ی درس مطالعات اجتماعی پایه                      به نام خدا 
 ماه هفته شماره و عنوان درس هدف کلی روش تدریس وسایل و مواد الزم

محتوا-و تصویرعکس  تدریس اعضا-بحث گروهی - من حق دارم  -1 آشنایی با حقوق خود     اول 

محتوا-عکس و تصویر مهر پرشس و پاسخ-بحث گروهی  من مسئول هستم  -2 آشنایی با مسئولیت های خود    دوم 

-عکس –بریده روز نامه  

 محتوای اموزشی

همیاری –بارش مغزی  چرا به قانون نیاز داریم  -3 آشنایی با قوانین و مقررات و ضرورت وجود قانون    سوم 

–محتوای آموزشی  

-عکس  

پرسش و  –شبکه مفهومی 

 پاسخ

قانونگذاری  -4 ارزشیابی   و قوه مقننه آشنایی با قانون اساسی  چهارم   

محتوای -عکس –فیلم  

 آموزشی

پرسش و  –شبکه مفهومی 

 پاسخ

همدلی و همیاری در حوادث  -5 آشنایی با همدلی و موسسات مسئول در این زمینه     اول 
 

 آبان
عکس-محتوای آموزشی بارش مغزی –شبکه مفهومی   بیمه و مقابله با حوادث  -6  بیمه و انواع آن  آشنایی با   دوم 

عکس و تصویر –فیلم  پرسش و پاسخ –کارایی تیم   تولید و توزیع  -7 آشنایی با عوامل تولید    سوم 

محتوای  –عکس و تصویر

 آموزشی

نمایش ونقد  –بحث گروهی   

 پرسش و پاسخ

 چهارم  ارزشیابی                          مصرف -8 آشنایی با حقوق و مسئولیت های مصرف کننده 

–عکس  –کره –نقشه 

اطلس-اسالید-فیلم  

فعالیت گروهی  -بارش مغزی

 پرسش و پاسخ

و وسایل مطالعه در جغرافیا ،شناخت محیط زندگی  آشنایی با جغرافیا  من کجا زندگی می کنم ؟  -9   پنجم 

عکس -اسالید  –محتوا  بارش -تدریس اعضای تیم  ایران خانه ما  – 11 آشنایی با موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری و ناهمواری های ایران     اول 

 

 آذر

محتوا -فیلم  –نقشه  بحث گر وهی -کارایی تیم  تنوع زیستگاه های ایران  -11 آشنایی با انواع آب و هوا و زیست بوم ها در ایران    دوم 

 –فیلم  –عکس  –نفشه 

محتوا –اسالید   

پرسش و پاسخ –بحث گروهی 

کاوشگری –  

آشنای با نقش زیست بوم ها در زندگی انسان و مسئولیت انسانها در برابر 

 محیط زیست 

   ارزشیابی حفاظت از زیستگاه های ایران           -12

 سوم  

تدریس اعضا-طرح شبکه ای  –محتوا  –نقشه  جمعیت ایران  -13 آشنای با جمعیت ، رشد منفی و مثبت جمعیت  و عوامل موثر در پراکندگی آن    چهارم 

اسالید -محتوا  -عکس بحث–پیش سازمان دهنده   منابع آب و خاک  -14 آشنایی با نقش آب و خاک در زندگی انسان و راه های استفاده صحیح از آن     اول 
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مکاشفه ای –پس ختام   –محتوا  –نقشه  گردشگری چیست  -15 آشنایی با گردشگری و انواع آن     اول 

 

 بهمن
محتوا  –اسالید  ––نقشه  پرسش و  –فعالیت گروهی  

-پاسخ   

 دوم  ارزشیابی      جاذبه های گردشگری ایران -16 آشنایی با جاذبه های طبیعی و تاریخی گردشگری در ایران 

تصاویر  فیلم–خط زمان   تدریس  –پرسخ و پاسخ  

 اعضای تیم

میراث فرهنگی و تاریخ  -17 آشنایی با میراث فرهنگی ، علم تاریخ و مورخان   سوم 

خط –تصاویر  –نقشه  

 زمان

نمایش ونقد  –بحث گروهی   

 پرسش و پاسخ

قدیمی ترین سکونت گاههای ایران  -18 آشنایی با قدیمی ترین سکونت گاههای ایران   چهارم  

خط  –عکس –نقشه 

–زمان   

 –کارایی تیم  –نمایش فیلم 

 پرسش و پاسخ

و سلوکیان  یآشنایی با دولتهای آریای آریاییها و تشکیل حکومت های قدرتمنددر  -19 

 ایران 

 اسفند اول

عکس  .نمودار  –نقشه 

محتوای -خط زمان

 آموزشی

پیش سازمان –بحث گروهی 

پرسش و پاسخ –دهنده   

امپراطوریهای قدرتمند چگونه کشور ا اداره  -21 آشنایی با چگونگی اداره ایران در دوران امپراطوری های قدرتمند 

ارزشیابی                   می کردند ؟  

 دوم

–نمودار  –نفشه  –کتاب 

 محتوای آموزشی

پیش سازمان  –شبکه مفهومی 

بحث گروهی–دهنده   

آشنایی با نهاد ها و طبقات اجتماعی و نحوه گذران زندگی و معیشت در ایران 

 باستان 

اوضاع ااجتماعی  در ایران باستان  -21  سوم 

بارش مغزی –پرسش و پاسخ  کتاب تصویر و اسالید اوضاع اقتصادی در ایران باستان  -22 آشنایی با راه های کسب درآمد توسط مردم و چگونگی تامین هزینه های دولت   چهارم  

 -نقشه نمودار –کتاب 

 عکس

پیش سازمان  –شبکه مفهومی 

–دهنده   

عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان  -23 آشنایی با عقاید وسبک زندگی مردم در ایران باستان   فروردین  سوم  

 –تصویر  –کتاب 

 محتوای آموزشی

پرسش و پاسخ  –بحث گروهی  ارزشیابی  دانش و هنر ایران باستان               -24 آشنایی با دانش و هنر مردم در ایران باستان    چهارم 

 دی دوم آمادگی و تمرین و تکرار برای نوبت اول    

 سوم نوبت اول   

 چهارم نوبت اول   
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 اردیبهشت اول  تمرین و تکرار    

 دوم تمرین و تکرار    

 سوم  تمرین و تکرار    

 چهارم  تمرین و تکرار    

 خرداد امتحانات نوبت دوم    

 


