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 . پرورش روحیه دفاع ملی و حب وطن1 اهداف درس

 .آشنایی با تأثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی2

 رویدادهای قصه. آشنایی با نحوه نقل 3

 . آشنایی با گسترش گروه های اسمی در جمله4

عکس رصد خانه ری ، فیلمی درباره پیش بینی حوادث طبیعی ،کتاب مطالعات  وسایل مورد نیاز

 اجتماعی

قبل از شروع 

 تدریس

 سالم و احوالپرسی با دانش آموزان ،  حضور و غیاب

 

 

 آماده سازی و ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید

 . عکس هایی از رصد خانه ی ری و ارائه مطالبی در مورد خواجه نصیر1

 . پخش فیلمی درباره ی فعالیت های علمی درباره پیش بینی حوادث طبیعی2
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 فعالیت های معلم و فعالیت های دانش آموز ارائه درس جدید

 مطالعات اجنماعی خود را صامت خوانی 22از دانش آموزان می خواهیم  تا درس 

کرده و سپس از آنها در مورد تأثیر نقش خردمندان و دانشمندان بر افکار مردم و 

 فرهنگ جامعه پرسیده می شود.

از دانش آموزان می خواهیم تا دربارهی نقش فیلم ها و ماهواره بر روی افکار 

 عمومی جامع نظر دهند

 درباره تهاجم فرهنگی از دانش آموزان نظر خواهی می کنیم

ن کار گروههایی را تشکیل داده و در مورد مسئله ای مطرح شده به دانش آموزا

 تفکر و گرد آوری اطالعات می پردازند.

حل درست و نادرست و درک مطلب درس و سپس پرسش از آنها و ارائه پاسخ  ارزشیابی پایانی

 صحیح به صورت کلی

گزارشی در سطح مدرسه در مورد از دانش آموزان می خواهیم تا بصورت گروهی  فعالیت های تکمیلی

 مسائل مطرح شده تهیه کرده و به کالس ارائه دهند

 


