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 رشته :
 

 تهیه کننده:

 

 عنوان درس:

 1 شناسی جامعه

 طرح درس

 علوم با آشنایی

 اجتماعی
 

  

 اجتماعی علوم با آشنایی                    هدف کلی :

 

 رابامعیارهای اجتماعی داردفراگیرعلوم انتظار معلم

 دیگربازشناسدوعلوم ازعلوم وروش موضوع،هدف

 راتعریف آن وپیامدهای انسان اجتماعی اجتماعی،کنش

 راشناسایی اجتماعی علوم های فایده کندوهمچنین

 .ببرد رانام اجتماعی علوم های کندوشاخه

 اجتماعی کنش به اجتماعی،علم علوم داندکه فراگیرمی

 انسانی علوم ی مقایسه وبه است آن وپیامدهای انسان

 اجتماعی علوم های پردازدوفایده می اجتماعی وعلوم

 مطالعه دهدوبه قرارمی موردبررسی روزمره زندگی رادر

 .پردازد می اجتماعی علوم های شاخه ی

 

 

 

 هدف های جزئی:

 کند؟ تعریف را اجتماعی علوم

 کند؟ مقایسه را انسانی وعلوم اجتماعی علوم

 ببرد؟ رانام اجتماعی علوم های فایده

 هدف های رفتاری:
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 کند؟ رابداندوتعریف اجتماعی علوم های شاخه

 راشناسایی اجتماعی علوم وجودآمدن به علت

 وحل رادربررسی،ارزیابی اجتماعی کند؟فوایدعلوم

 وتوضیح کرده رامقایسهکاربرد؟ به روزمره مشکالت

 دهند

 از اطالع ، آموزان دانش از پرسی واحوال سالم

 بررسی ، غایبان  غیبت وپیگیری فراگیران حضوروغیاب

  ودریافت  ونور دما ازنظر کالس فیریکی وضعیت

 درس فراگیری برای  آموزان دانش آمادگی احساس

 . جدید

 فعالیت الزم جهت 

 ایجاد انگیزه در دانش آموزان

 وایت برد

  

 مراحل اجرائی تدریس

 کند؟ راتعریف اجتماعی کنش-1

 کند؟ راتعریف اجتماعی های پدیده-2

 کند؟ هاوهنجارهارامقایسه ارزش-3

 رانام اجتماعی های پدیده ترین وکالن خردترین-4

 ببرد؟

 ارزشیابی ورودی

 

 درس جدید علوم اجتماعی
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 فعالیت های آموزشی فعالیت های معلم فعالیت های دانش آموزان

 گوش می دهند

 پرسند می سوال

 دهند می پاسخ

 خدادرس ازرسول حدیثی باآوردن

 آغازمی را اجتماعی باعلوم آشنایی

  کنیم

 

 آماده سازی

 دهند می گوش

 پرسند می سوال

 دهند می پاسخ

 های کنش اجتماعی علوم تعریف به

 می آن وپیامدهای انسان اجتماعی

 علوم اهمیت وهمچنین پردازیم

 اجتماعی علوم های وفایده اجتماعی

 روزمره وزندگی رادرجامعه

 وبه دهیم قرارمی موردبررسی

 وعلوم انسانی علوم ی مقایسه

 شناسایی وبه پردازیم می اجتماعی

 های پدیده پیرامون که هایی دانش

 پردازیم گیردمی می شکل اجتماعی

 شناسی جامعه که گیریم می ونتیجه

 رادرسطح اجتماعی های پدیده

 .دهد قرارمی موردمطالعه خردکالن

 
  

 
 
 
 
 

 

 ارائه درس:

 

 ها . بیان خالصه بحث1

. بیان مواضع خود در زمینه 2

 بحث مورد نظر

 علوم که شویم یادآورمی

 بامعیارموضوع،هدف اجتماعی

 دیگرشناسایی ازعلوم وروش

 علم اجتماعی شودوعلوم می

 های هاوواقعیت پدیده به

 

 جمع بندی

 و

 نتیجه گیری 
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 علوم وتفاوت است اجتماعی 

 انسانی وعلوم اجتماعی

 می شودونتیجه می مشخص

 اجتماعی علوم که گیریم

 است انسانی ازعلوم بخشی

 انسانی فوایدعلوم ی وهمه

 علوم اهمیت راداراست

 وحل درارزیابی اجتماعی

 باشدبه می درجامعه مشکالت

 علوم های شاخه شناسایی

 .پردازیم می اجتماعی

 

 

 پاسخ به سوال های مطرح شده

 می پرسیده چندسوال

 گروهی صورت به شودوفراگیران

 علوم دهندتعریف می پاسخ

 اجتماعی فوایدعلوم اجتماعی،

 ومفاهیم اجتماعی علوم های وشاخه

 مردم اقتصاد،حقوق،تاریخ،سیاست،

 .شناسی

 

 

 ارزشیابی پایانی

 . مطالعه کتاب1

. طرح سؤال در صورت 2

 لزوم

 

 می هاخواسته ازگروه

 گوگل سایت به شودبامراجعه

 علوم به راجع اطالعاتی

 انسانی وعلوم اجتماعی

 علوم های شاخه همچنین

 پیداکنندوبرای اجتماعی

 کالس به آینده جلسات

 

 تعیین و تکلیف
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 . بیاورند

 


