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 2جامعه شناسی عنوان درس :  فرهنگ موضوع: تهیه کننده: 

انتظارمی رود فراگیر با مفهوم فرهنگ و جامعه و ارتباط بین آنها آشنا شود وهم چنین با فرهنگ  :هدف کلی 

  .عمومی ، خرده فرهنگ و نهاد های فرهنگی و تاثیر آنها بر یک دیگر آشنا شوند

درس فر اگیر با مفاهیم فرهنگ و جامعه و فرهنگ معلم انتظار دارد که در پایان 

  .عمومی و هم چنین خرده فرهنگ ها در جامعه آشنا شود

 هدف های جزئی:

 باید تفاوت معنایی بین جامعه و فرهنگ رابشناسد.-1

 باید تفاوت ها و شباهتهای فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را بداند .-2

 بداند .باید منظور از نهاد های فرهنگی را -3

 باید ویژگی های نهاد فرهنگی را بیان کند . -4

 بتواند نهاد های اصلی را بیان کند . -5

 

 

 

 

 های رفتاری: هدف

فعالیت الزم جهت ایجاد  پرسش وپاسخ

 انگیزه در دانش آموزان

 مراحل اجرائی تدریس power point ویدئو پروژکتور ، تصاویر ،
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نظام اجتماعی و تفاوت نظام اجتماعی و جهان دوم ،   درس   پرسش هایی درخصوص

  .اجتماعی و تفاوت آن با فرهنگ و جامعه

 ارزشیابی ورودی

 

 دبير همكاري و نظارت با و گروهي و فردي صورت به

 

 درس جدید

 

 فعالیت های آموزشی فعالیت های معلم فعالیت های دانش آموزان

با شرکت دربحث گروهی   فرگیران

خود مفاهیم را  به ارائه نظریات

برای اعضای گروه توضیح می 

دهند و سواالت مربوط به آن 

 قسمت را پیدا کرده و

ابتدا چند سوال در رابطه با درس 

 مطرح شده

 

 

 

 آماده سازی

با شرکت دربحث گروهی   فرگیران

به ارائه نظریات خود مفاهیم را 

برای اعضای گروه توضیح می 

دهند و سواالت مربوط به آن 

پاسخ می   را پیدا کرده وقسمت 

 دهند.

ابتدا معلم تعاریف جامعه ، 

، فرهنگ عمومی ، خرده   فرهنگ

فرهنگ و نهاد های فرهنگی 

ویژگی های نهاد های فرهنگی و 

نهاد های اصلی را بر روی تابلو 

نوشته و به توضیح هر کدام 

 

 

 

 

 

 ارائه درس
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آنها میپردازد گروه بندی   از

فراگیران و تقسیم بندی به 

نفره برای تعاریف گروهای چهار 

مفاهیم ویژگی ها و تفاو تها 

شباهت های آنها . مراجعه به   و

سایت گروه وارئه مقاالت مربوط 

به هویت فرهنگی وسیر تحوالت 

فرهنگ ها درطول تاریخ و 

دریافت نظریات دانش 

  .دراین خصوص  آموزان

 . بيان خالصه بحثها1

. بيان مواضع خود در زمينه 2

 بحث مورد نظر

 

. بيان فشرده ي مباحث 1

 مطرح شده

. جمع بندي بحثهاي دانش 2

 آموزان

. اظهار نظر درباره 3

ديدگاههاي دانش آموزان و 

 مطالب کتاب

 

 

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری



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

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

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

د انش آموزان به انواع مفاهیم این  پاسخ به سوال های مطرح شده

درس با ذکر مثال اشاره کنند.و 

برای جلسه ی آینده چند سوال 

مطرح کرده تا جوا ب آن را پیدا 

  .کرده و بیاورند

 

 

 ارزشیابی پایانی

 . مطالعه کتاب1

 . طرح سؤال در صورت لزوم2

 

. درس مورد نظر را مطالعه 1

کنيد و به پرسشهاي کتاب 

 پاسخ دهيد.

 

 

 تعیین و تکلیف

 


