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 طرح درس ساالنه

  استان :      نام درس:مطالعات اجتماعی     پایه:هشتم     نام دبیر:

  سال تحصیلی:     نام آموزشگاه:       منطقه:

هف ماه

 ته

شماره و 

 موضوع درس

روش  اهداف رفتاری هدف کلی درس

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

مهر 

 ماه

:تعاون)1درس اول

1) 

آشنایی دانش آموزان با 

تعاون و اشکال مختلف 

آن در خانه،مدرسه،محله 

 و جامعه

تعاون یعنی -

چه؟اشکال 

مختلف تعاون را 

 نام ببرید

همکاری در -

خانه و محله چه 

 یجی دارد؟انت

پرسش و 

-پاسخ

بحث 

 گروهی

 -کتاب درسی

 سی دی

قرآن -آموزشی

دفترچه قرض 

 الحسنه

:تعاون)2درس دوم

2) 

شناخت دانش آموزان 

ق و اثرات نسبت به اتفا

وقف و موقوفات و -آن

 شرکت های تعاونی

وقف و انفاق -

 چیست؟

شرکت های -

تعاونی چه 

ویژگی هایی 

دارند و چگونه 

تشکیل می 

 شوند؟

 

-نمایشی

مشارکتی

بحث  -

 گروهی

 -کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

تصاویر 

از مختلف 

شرکت های 

 تعاونی

:ساختار 3درس سوم

و تشکیالت 

 دولت

آشنایی با ساختار و 

انتخاب -تشکیالت دولت

رئیس جمهور و تشکیل 

 کابینه

رئیس جمهور -

چگونه انتخاب 

 می شود؟

هیئت دولت از -

 -نمایشی

بحث 

-گروهی

پرسش و 

 درسیکتاب 

سی دی 

 آموزشی

بریده هایی از 
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چه کسانی 

تشکیل می شود 

و در موردچه 

بحث می  مسائلی

 کنند؟

 

 روزنامه ها پاسخ

چها

 رم

:وظایف 4درس

 دولت

آشنایی دانش اموز از 

وظایف دولت و رئیس 

درآمد ها و  -جمهور

 هزینه های دولت

مهم ترین -

وظایف دولت و 

رئیس جمهور 

 چیست؟

درآمد های -

دولت به چند 

بخش تقسیم می 

 شوند؟

پرسش و 

-پاسخ

بحث 

-گروهی

 نمایشی

 -درسیکتاب 

سی دی 

 -آموزشی

فیلمی کوتاه 

 از مجلس

آبان 

 ماه

:آسیب 5درس  اول

های جتماعی 

و پیشگیری از 

 آن ها

آشنایی با دوره نوجوانی و 

آسیب های اجتماعی این 

دوره و پیشگیری از آن 

 ها

آسیب های -

اجتماعی دوره 

نوجوانی را نام 

 ببرید؟

سه قاعده را که -

هنگام خشم باید 

 به خاطر بسپاریم

 نام ببرید؟

توضیحی

بحث -

-گروهی

-داستان

 نمایشی

 -کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

فیمی از آثار 

مخرب مواد 

 مخدر

:قوه 6درس دوم

 قضائیه

شناخت دانش آموز 

نسبت به قوه قضائیه و 

 انواع دعاوی )اختالفات(

انواع -

دعاوی)اختالفات

 (را نام ببرید؟

مهم ترین -

وظایف قوه 

 -نمایشی

پرسش و 

 -پاسخ

بحث 

 گروهی

 -کتاب درسی

فیلمی کوتاه 

 از دادگاه

سی دی 

 آموزشی
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 قضائیه چیست؟

:ارتباط 7درس سوم

 و رسانه

آشنایی با ارتباط و 

عناصر  -ضرورت نیاز آن

 ارتباط

عناصر ارتباط را 

 نام ببرید؟

 رسانه چیست؟-

توضیحی

-

 -نمایشی

بحث 

 گروهی

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

نمایش فیلم 

در ارتباط با 

 درس

چها

 رم

:رسانه 8درس

ها در زندگی 

 ما

آگاهی از نقش رسانه ها 

در زندگی ما و تاثیر آن 

 بر فرهنگ عمومی مردم

نمونه هایی از -

کاربرد فناوری 

اطالعات را در 

 زندگی بنویسید؟

وسایل ارتباط -

جمعی چه 

تاثیری بر 

فرهنگ عمومی 

 دارد؟

-نمایشی

بحث 

-گروهی

پرسش و 

-پاسخ

بازدید 

 علمی

 -درسی کتاب

سی دی 

سی  -آموزشی

 دی بازی

آذر 

 ماه

:ظهور 9درس اول

اسالم در شبه 

جزیره 

 عربستان

آشنایی با ظهور اسالم در 

–شبه جزیره عربستان 

مجاهدت های پیامبر و 

 اقدامات او در مدینه

عصر جاهلیت -

به چه دوره ای 

 گفته می شود؟

اقدامات پیامبر -

در مدینه را نام 

 ببرید؟

-نمایشی

توضیحی

بحث -

 گروهی

-کتاب درسی

فیلمی -قرآن

از تاریخ 

سی -اسالم

 دی آموزشی

:از 11درس دوم

رحلت پیامبر 

تا قیام 

 کربال)نینوا(

آشنایی با رویداد ها از 

رحلت پیامبر)ص(تا 

 شهادت امام حسین)ع(

مهم ترین -

دستاورد های 

حکومت حضرت 

 علی چه بود؟

اهداف و -

 -نمایشی

بحث 

 -گروهی

پرسش و 

-پاسخ

 -کتاب درسی

سی دی 

 آموزشی
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دستاورد های 

را  قیام کربال

 توضیح دهید؟

 توضیحی

:ورود 11درس سوم

 اسالم به ایران

آگاهی از ورود اسالم به 

ایران و فتح آن و سقوط 

آشنایی با -ساسانیان

حکومت های امویان و 

 عباسیان

سلسله -

ساسانیان چگونه 

 سقوط کرد؟

برمکیان چه -

 بودند؟کسانی 

-نمایشی

بحث 

-گروهی

پرسش و 

 پاسخ

-کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

نقشه مسیر 

 حمله اعراب

چها 

 رم

:عصر 12درس

طالیی فرهنگ 

و تمدن 

 اسالمی-ایرانی

آشنایی با تاسیس سلسله 

 ی)طاهریان،

صفاریان،علویان،سامانیان،

 آل بویه(

مهم ترین -

سلسله های 

ایرانی را نام 

 ببرید؟

موسس سلسله -

-نطاهریا

-سامانیان

صفاریان چه 

 کسانی بودند؟

 

بحث 

-گروهی

-نمایشی

 توضیحی

-کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

نقشه 

طاهریان و 

 سامانیان

دی 

 ماه

مرور درس ها  اول

رفع اشکال  –

آشنایی با  –

نمونه سواالت 

 نوبت اول

رسیدن به اهداف 

 آموزشی

.......................... ..................

. 

................... 

امتحانات ترم  دوم

 اول

.......................................... ...............................

. 

..................

.. 

.................... 

امتحانات ترم  سوم

 اول

.......................................... ...............................

.. 

..................

. 

................... 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .

www.asemankafinet.ir 
 

 

چها

 رم

درس 

 :غزنویان ،13

سلجوقیان،و 

 خوارزمشاهیان

با سلسله های  آشنایی

غزنویان،سلجوقیان و 

 خوارزمشاهیان

آلب ارسالن که -

 بود و چه کرد؟

چرا پایه های -

حکومت 

خوارزمشاهیان 

چندان محکم 

 نبود؟

-ایشینم

پرسش و 

-پاسخ

بحث 

 گروهی

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

نقشه 

 سلجوقیان

بهمن 

 ماه

:میرا14درس اول

ث فرهنگی 

ایران در عصر 

 سلجوقی

آشنایی با تشکیالت 

اداری و حکومتی 

سلجوقیان و میراث 

 فرهنگی این دوره

وزیر طغرل و -

آلب ارسالن و 

ملکشاه چه 

 کسانی بودند؟

نظامیه چه بود -

ترین آن و مهم 

ها چه نام 

 داشت؟

توضیحی

پرسش -

-و پاسخ

 نمایشی

-کتاب درسی

سی دی 

 آموزشی

:حمله 15درس دوم

ی چنگیز و 

 تیمور به ایران

شناخت دانش آموزان 

نسبت به حمله مغوالن 

به ایران و دالیل این 

-قیام سربداران –حمله 

 هجوم تیمور به ایران

مغوالن چگونه -

اقوامی بودند و 

 چرا به ایران

 حمله کردند؟

قیام سربداران -

 را توضیح دهید ؟

 -نمایشی

توضیحی

بحث -

 گروهی

-کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

نقشه 

خوارزمشاهیا

فیلم -ن

 سربداران

:پیروز16درس سوم

ی فرهنگ بر 

 شمشیر

آشنایی با بزرگان ایرانی 

توجه  -در دربار مغول

ایلخانان به هنر و 

 معماری

دانشمندان -

ایرانی دوره 

چه  مغوالن

 کسانی بودند؟

پایتخت شاهرخ -

پرسش و 

-پاسخ

-نمایشی

توضیحی

بحث -

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

تصاویری از 

 این دوره
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کجا بود ؟ مسجد 

گوهرشاد به 

دستور چه کسی 

 ساخته شد؟

 گروهی

چها

 رم

:ویژگ17درس

ی های 

 طبیعی آسیا

آشنایی با ویژگی های 

-طبیعی آسیا)موقعیت

آب -ناهمواری ها-وسعت

 هوا(و 

ناهمواری های -

قاره آسیا را نام 

 ببرید ؟

از نظر بارش -

آسیا به چند 

بخش تقسیم می 

 شود ؟

 -نمایشی

پرسش و 

 -پاسخ

 توضیحی

 -کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

نقشه طبیعی 

 و بارش آسیا

 اسفند

 ماه

:ویژگ18درس اول

ی های انسانی 

و اقتصادی 

 آسیا

آگاهی از ویژگی های 

-دین-انسانی)جمعیت

زبان(و ویژگی های 

جاذبه -اقتصادی آسیا

 های گردشگری

چرا در مشرق و -

جنوب شرقی 

آسیا تراکم 

جمعیت زیاد 

 است ؟

مهم ترین -

محصول 

کشاورزی آسیا 

 چیست؟در کجا؟

 -نمایشی

بحث 

 -گروهی 

 توضیحی

 -کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

نقشه 

پراکندگی 

جمعیت و 

 -ادیان آسیا

فیلمی از 

ذبه های جا

 اطلس -آسیا

درس  دوم

:ویژگی 19

های منطق 

جنوب غربی 

 آسیا

آشنایی با ویژگی های 

منطقه جنوب غربی آسیا 

ویژگی های -)موقعیت

 -آب و هوا -طبیعی

 ویژگی های انسانی و ....

سرزمین های -

جلگه ای و بیابان 

های منطقه 

جنوب غربی 

 آسیا چیست؟

پر تکلم ترین -

 -نمایشی

بحث 

 -گروهی

توضیحی

پرسش  -

 و پاسخ

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

نقشه طبیعی 

جنوب غربی 

 آسیا
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گروه های زبانی 

در منطقه آسیای 

جنوب غربی 

 چیست؟

: ایران 21درس سوم

و منطقه 

جنوب غربی 

 آسیا

شناخت منطقه 

استراتژیک جنوب غربی 

جایگاه ایران در  -آسیا

آشنایی با  -این منطقه

 مقیاس عددی

چرا منطقه -

جنوب غربی 

آسیا از مناطق 

استراتژیک جهان 

 است ؟

چرا ایران در -

منطقه ی جنوب 

غربی آسیا 

جایگاه خاصی 

 دارد؟

پرسش و 

 –پاسخ 

 -نمایشی

بحث 

 –گروهی 

حل 

 مسئله

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

 نمایش فیلم

چها

 رم

ارزشیابی 

 -مستمر ماهانه

بررسی فعالیت 

ها و ارائه 

مقاالت 

 تحقیقی

سنجش میزان یادگیری 

و میزان اثرگذاری مباحث 

 تدریس شده

....................... ................. .................... 

فرورد

 ین ماه

:ویژگ21درس سوم

ی های 

طبیعی اروپا و 

 آفریقا

آشنایی با ویژگی های 

طبیعی اروپا و آفریقا از 

 -وسعت-نظر )موقعیت

آب و هوا( و تفاوت های 

 آن

اروپای پیر و -

اروپای جوان را 

 توضیح دهید ؟

چرا کناره های -

آفریقا برای پهلو 

گرفتن کشتی ها 

 مناسب نیست؟

پرسش و 

 –پاسخ 

 -نمایشی

 توضیحی

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

نقشه طبیعی 

 اروپا و آفریقا
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چها

 رم

برگزاری 

امتحانات میان 

 نوبت

 مرور کتاب و ستجش

دانسته های دانش 

 آموزان

....................... ............... ..................... 

اردیبه

شت 

 ماه

درس  اول

:ویژگی 22

های انسانی و 

اقتصادی اروپا 

 و آفریقا

آگاهی از ویژگی های 

 -دین -انسانی)جمعیت

زبان (و و یژگی  -نژاد

های اقتصادی اروپا و 

جاذبه های  -آفریقا

 گردشگری

جاذبه های -

گردشگری اروپا 

 چیست؟

چه عواملی از -

افزایش جمعیت 

در قاره آفریقا 

جلوگیری کرده 

 است؟

 -نمایشی

توضیحی 

پرسش  –

 و پاسخ

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

فیلمی از 

جاذبه های 

 -اروپا و آفریقا

فیلمی از فقر 

 در آفریقا

: قاره 23درس دوم

 آمریکا

آشنایی با ویژگی های 

طبیعی آمریکا از نظر 

 -وسعت-)موقعیت

آب و هوا(و  -ناهمواری ها

ویژگی های انسانی 

نژاد( و  -دین-)جمعیت

ویژگی های اقتصادی 

 آمریکا

سه نوع -

ناهمواری در قاره 

آمریکا را نام 

 ببرید ؟

اقتصاد آمریکا -

شمالی با 

آمریکای جنوبی 

چه تفاوت هایی 

 دارد؟

 -نمایشی

بحث 

 -گروهی

پرسش و 

 -پاسخ

 توضیحی

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

نقشه طبیعی 

 -آمریکا

فیلمی از 

جاذبه های 

 آمریکا

:قاره 24درس سوم

استرالیا و 

 اقیانوسیه

آشنایی با ویژگی های 

طبیعی استرالیا و آشنایی 

با ویژگی های طبیعی 

 اقیانوسیه

استرالیا از -

اطراف به کدام 

اقیانوس ها 

 مربوط می شود؟

دو بندر مهم -

استرالیا که از 

مراکز کشتی 

پرسش و 

-پاسخ

-نمایشی

بحث 

 گروهی

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

نقشه استرالیا 

 -و اقیانوسیه

فیلمی از 

 جاذبه ها
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هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .

www.asemankafinet.ir 
 

 

سازی و صنایع 

 شیمیایی است؟

چها

 رم

مرور کتاب 

برای آمادگی 

 -امتحانات

آشنایی با 

نمونه سواالت 

 نوبت دوم

رفع اشکال و آمادگی 

 بیشتر

....................... .................. ......................... 

 

 


