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 طرح درس ساالنه
  سال تحصیلی:    آدرس وبالگ:  نهم پایه:   8تهران منطقه نام شهر:   نام دبیر:  مطالعات اجتماعینام درس: 

 هفته ماه
شماره موضوع 

 درس
 وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری هدف کلی درس

 ماه مهر

ول
ا

 

: کوی آبی 1درس

 زیبا

آمننوزاب بننا  آشننیایی داننن  

جایگاه زمین در فضا و طنول  

 و عرض جغرافیایی

هنای  سه تفاوت سنیاره  -

درونی و بیرونی میظومنه  

 خورشیدی را بیاب کیید.

طنننننول و عنننننرض   -

جغرافینننایی را تفریننن   

 کیید.

 –بحننگ وروهننی  

 –پرس  و پاسن   

 نمایشی

 –آموزشی  cd –کتاب درسی 

 جغرافیایی کره -Gps –قرآب 

وم
د

 

: حرکات 2درس

 زمین

آموزاب نسنتت  شیاخت دان 

به حرکات زمین و ویژویهای 

 آنها

حرکننات زمننین را نننام  -

هنای هنر   برده و ویژونی 

 یک را بیویسید.

ساعت رسمی و ساعت  -

 واقفی چه تفاوتی دارند؟

 –مشنننننننارکتی 

بحننگ  –نمایشننی 

 –وروهننننننننننی 

 توضیحی

 – آموزشی cd -کتاب درسی 

 –نمنا  افالک –کره جغرافیایی 

 نقشه میاطق زمانی

وم
س

 

 : چهره زمین3درس

آشننیایی بننا چهننره زمننین و  

دهیده آب های تشکیلمحیط

 و عوامل پیدای  ناهمواریها

سیگ کره، آب کنره و   -

 هوا کره را تفری  کیید.

عوامل درونی و بیرونی  -

پینندای  و تغییننر شننکل 

 ناهمواریها را بیاب کیید.

 –پاسن    پرس  و

بحننگ  –نمایشننی 

 وروهی

نقشننننه  –کتنننناب درسننننی 

 –قننرآب کننری   –ناهمواریهننا 

-تصاویر مربوط به حرکات کوه

 زایی

رم
ها
چ

 
: آب فراوان، 4درس

 هوای پاک

امنوز آب کنره و   آواهی دان 

خصوصیات آب و عوامل مؤثر 

 در آب و هوا

 فالت قاره چیست؟ -

-وعوامل منؤثر بنر آب   -

 بترید.هوای جهاب را نام 

 –بحننگ وروهننی  

پرس   –نمایشی 

 و پاس 

-نقشه جریناب  –کتاب درسی 

 –های آب سرد و ورم دریایی 

 کره جغرافیایی

 ماه آباب

ول
ا

 

پراکندگی  :5درس

 های جهانزیست بوم

آشننیایی بننا زیسننت بننوم و   

 پراکیدوی آب در جهاب

 زیست بوم چیست؟ -

هنا بنه   تیوع زیست بوم -

 چه عواملی بستگی دارد؟

 –توضننننننننیحی 

نمایشی  –داستاب 

 بحگ وروهی –

 –رایاننننه  –کتننناب درسنننی 

نقشنه   –هنا  تصاویر زیست بوم

 هاپراکیدوی زیست بوم

وم
د

 

ها زیست بوم :6درس

 در خطرند

آموز نستت به شیاخت دان 

در مفرض خطر قرار ونرفتن  

 هازیست بوم

مهمترین عنواملی کنه    -

باعگ از بین رفتن زیست 

نننام شننود را هننا مننیبننوم

 بترید؟

اهمیننننننننت و ارزش  -

هنننای بنننارانی  جیگنننل

 استوانی چیست؟

 –پاسن   پرس  و 

 –بحننگ وروهننی  

 نمایشی

 – آموزشی cd -کتاب درسی 

هنای  تصایوری از وونه –رایانه 

 ویاهی و جانوری
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وم
س

 

جمعیت  :7درس

 جهان

آشیایی بنا توزینو و تنراک  و    

 رشد جمفیت در جهاب

دو عامننل کننه موجنن   -

مرگ و کاه  چشمگیر 

 میرها شده کدامید؟

مهنننناجرت داخلننننی،  -

خنننارجی، اختیننناری و  

 اجتاری را تفری  کیید.

 –توضننننننننیحی 

بحننگ  –نمایشننی 

 وروهی

 – آموزشی cd -کتاب درسی 

نمای  فیل  جمفینت   –رایانه 

 نقشه پراکیدوی جمفیت –

رم
ها
چ

 

 جهان نابرابر :8درس

آمننننوز از آونننناهی داننننن 

هنننا در جهننناب و  ننننابرابری

 توسفه انسانیشاخص 

نننننابرابری جهننننانی   -

 چیست؟

هننای توسننفه  مننالک -

 انسانی کدامید؟

 –پرس  و پاسن   

 –بازدینند علمننی  

بحننگ  –نمایشننی 

 وروهی

 – آموزشی cd -کتاب درسی 

نقشه شاخص توسنفه   –رایانه 

تصنناویری از فقننر و  –انسننانی 

 ثروت در نقاط جهاب

 ماه آذر

ول
ا

 

ایرانی متّحد  :9درس

 و یکپارچه

با چگنونگی تشنکیل    آشیایی

 حکومت صفویاب

مهمتنننرین اقننندامات   -

اسننماعیل صننفوی چننه  

 بود؟

دالیننننل سیاسننننی و   -

نظامی ضف  و فروپاشنی  

 حکومت صفوی چه بود؟

 –توضننننننننیحی 

بحننگ  –نمایشننی 

 وروهی

 – آموزشی cd -کتاب درسی 

کتاب  –نقشه تاریخی صفویاب 

 سفرنامه شاروب

وم
د

 

اوضاع  :11درس

اجتماعی، اقتصادی، 

علمی و فرهنگی 

 ایران در عصر صفویه

آشیایی با اوضناع اجتمناعی،   

اقتصادی، علمنی و فرهیگنی   

 ایراب در زماب صفویاب

چننرا در دوراب صننفویه  -

شننرایط میاسننتی بننرای  

زننندوی اجتمنناعی پدینند 

 آمد؟

چننرا در عصننر صننفوی  -

تجارت داخلی و خارجی 

 پُر رونق بود؟

 –نمایشنننننننننی 

بحنگ   –ی توضیح

پرسن    –وروهی 

 و پاس 

 – آموزشی cd -کتاب درسی 

تصاویری از بیاهای  –اییترنت 

آرای کتنناب عننا    –اصننفهاب 

 عتاسی
وم
س

 

: تکاپو برای 11درس

استقالل و یکپارچگی 

 ایران

آموز نسنتت بنه   آواهی دان 

های افشاریه و زندینه  سلسله

 و قاجاریه

چگننونگی بننه قنندرت   -

خاب رسیدب نادر و کری  

 را توضیح دهید؟

مفاد عهدنامه ولسنتاب   -

 و ترکماب چای چه بود؟

 –پننرس و پاسنن   

بحننگ  –نمایشننی 

 توضیحی -وروهی 

 – آموزشی cd -کتاب درسی 

نقشه تاریخی افشاریه و زندینه  

 و قاجاریه

رم
ها
چ

 

: در 12درس

فت و جستجوی پیشر

رهایی از سلطه 

 خارجی

آشیایی با مشکالت داخلی و 

 نفوذ بیگانگابرهایی از 

تننرین اقنندامات  مهنن  -

 امیرکتیر را بیاب کیید؟

وینننری د ینننل شنننکل -

نهضت تیتاکو چه بنود و  

موفقیت آب از چنه نظنر   

 اهمیت داشت.

 –توضننننننننیحی 

بحننگ  –نمایشننی 

 وروهی

 – آموزشی cd -کتاب درسی 

 –هننای دوره قاجننار  روزنامننه

تصاویری از آثار به جا مانده از 

کتاب تاری  تحنوالت   –قاجار 

 اجتماعی
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 دی ماه

ول
ا

 

رفع  –ها مرور درس

آشنایی با  –اشکال 

نمونه سؤاالت نوبت 

 اول

 ---------- ---------- ---------- رسیدب به اهداف آموزشی

وم
د

 

 ---------- ---------- ---------- ---------- امتحانات ترم اول

وم
س

 

 ---------- ---------- ---------- ---------- امتحانات ترم اول

رم
ها
چ

 

: انقالب 13درس 

مشروطیت، موانع و 

 مشکالت

آشیایی با انقالب مشروطیت 

 و موانو و مشکالت

انقننننالب مشننننروطه   -

 چگونه رخ داد؟

موانننننو و مشننننکالت  -

حکومننت مشننروطه چننه 

 بود؟

پرس   –نمایشی 

بحننگ  –و پاسنن  

 –وروهننننننننننی 

 توضیحی

 –اییترنننت  –کتنناب درسننی 

های قاجنار  ای از روزنامهنمونه

هنای  تصاویری از شخصنیت  –

 اثروذار این دوره

 بهمن ماه

ول
ا

 

: ایران 14درس

دردوران حکومت 

 پهلوی

-آشیایی بنا چگنونگی شنکل   

 ویری حکومت پهلوی

چه بنود   9191قرارداد  -

و بننه چننه د یننل بننا آب  

 مخا فت شد؟

مننرداد را  82کودتننای  -

 توضیح دهید.

 –توضننننننننیحی 

 –پرس  و پاسن   

بحننگ  –نمایشننی 

 وروهی

نمای  فیلمی  –کتاب درسی 

کتناب   –از جیگ جهانی دوم 

 تاری  بیست سا ه ایراب

وم
د

 

: نهضت و 15درس

 انقالب اسالمی ایران

آموزاب نسنتت  شیاخت دان 

خننرداد و روننند  91بننه قیننام 

 اسالمیویری انقالبشکل

تنرین تغیینرات   اساسی -

اینا تی  های قانوب انجمن

 و والیتی چه بود؟

دی ماه منردم   91قیام  -

 ق  را توضیح دهید.

 –نمایشنننننننننی 

بحنگ   –توضیحی 

 وروهی

کتناب احینای    –کتاب درسی 

 آموزشی cd –کاپیتوالسیوب 

وم
س

 

: ایران در 16درس

دوران پس از پیروزی 

 انقالب اسالمی

آشننیایی بننا حننوادز پننس از 

 اسالمیپیروزی انقالب

پنس  مهمترین نهادهنا   -

از پیننروزی انقننالب چننه 

 بود؟ با چه هدفی؟

هنای  توطئه و دسیسنه  -

دشمیاب پس از پینروزی  

 انقالب را نام بترید.

 –اسن   پ پرس  و

بحننگ  –نمایشننی 

 –وروهننننننننننی 

 توضیحی

تصننناویر  –کتننناب درسنننی  

 –هننا مه نن  انقننالب شخصننیت

 –نمای  فیل  جیگ تحمیلی 

 تصاویری از ارتحال امام
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رم
ها
چ

 

 : فرهنگ17درس
ها و آشیایی با فرهیگ و الیه

 اجزای آب

اجتمنناعی شنندب یننا    -

 پذیری چیست؟جامفه

هیجار و ارزش چیست  -

 مثال بزنید؟

 –نمایشنننننننننی 

پرس   -توضیحی 

 پاس   

نمای  فیلمی  –کتاب درسی 

های زنندوی منردم در   از شیوه

 جهاب

 اسفید ماه

ول
ا

 

 : هویت18درس
آواهی از هویت و ابفاد فردی 

 و اجتماعی آب

 هویت را تفری  کیید؟ -

هویت فردی شامل چه  -

هایی است توضیح ویژوی

 دهید؟

 –توضننننننننیحی 

بحننگ  –نمایشننی 

 وروهی

 –شیاسنیامه   –کتاب درسنی  

دینننواب حنننافه و شننناهیامه  

 فردوسی

وم
د

 

: کارکردهای 19درس

 خانواده

آشنننیایی بنننا کارکردهنننای  

 خانواده

کارکردهننننای مه نننن   -

 خانواده را بیاب کیید.

هننا بننه چننه   خننانواده -

هننننایی اعضننننای  روش

-خانواده را اجتماعی می

 کید؟

پرس   –نمایشی 

 –و پاسنننننننننن  

بحنگ   –توضیحی 

 وروهی

نمای  فیلمی  –کتاب درسی 

هنننا و خاننننه  از مهننندکودک

 سا میداب

وم
س

 

: آرامش در 21درس

 خانواده

شیاخت نسنتت بنه آرامن     

 خانواده

مهمترین عنواملی کنه    -

موج  ناسنازواری زب و  

 شوند، کدامید؟مرد می

توااب از بروز چگونه می -

ناسنننازواری زب و منننرد 

 جلوویری کرد؟

پرس   –نمایشی 

بحننگ  –و پاسنن  

 وروهی

 –کنری   قنرآب  –کتاب درسی 

 اساسیقانوب –رایانه 

رم
ها
چ

 
ارزشیابی مستمر 

ماهانه = بررسی 

ها و ارائه فعالیت

 مقاالت تحقیقی

سننیج  میننزاب یننادویری و 

متاحننگ میننزاب اثروننذاری  

 تدریس شده

---------- ---------- ---------- 

فروردین 

 ماه

وم
س

 

: نهاد 21درس

 خانواده
 آشیایی با نهاد حکومت

تنننرین وفنننای  مهننن  -

 ها کدامید؟حکومت

تننرین وفننای  و  مهنن  -

اختیننننننارات رهتننننننر 

اسنننننالمی جمهنننننوری

 چیست؟

 –توضننننننننیحی 

پرس   –نمایشی 

بحننگ  –و پاسنن  

 وروهی

 -کنری  قنرآب  –کتاب درسنی  

کتناب والینت    –اساسی قانوب

 -رایاننه   –فقیه امام خمیینی  

 اییترنت

رم
ها
چ

 

برگزاری امتحانات 

 میان نوبت

منننرور کتننناب و سنننیج   

 آموزابهای دان دانسته
---------- ---------- ---------- 
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اردیتهشت 

 ماه

ول
ا

 

: حقوق و 22درس

 تکالیف شهروندی

آونناهی از حقننوت و تکننا ی  

 شهروندی

شننهروندی چیسننت و   -

 چه حقوقی دارد؟

مهمتنننرین تکنننا ی    -

 شهروندی را بیاب کیید.

 –نمایشنننننننننی 

 –توضننننننننیحی 

 پرس  و پاس 

 -اساسی قانوب –کتاب درسی 

 اییترنت

وم
د

 

وری : بهره23درس

 چیست؟

وری و فرهیگ آشیایی با بهره

آب در زننننندوی فننننردی و  

 اجتماعی

 وری چیست؟بهره -

راهکارهای مه ن  بنرای    -

وری در افنننزای  بهنننره 

 زندوی چیست؟

پرس   –نمایشی 

بحننگ  –و پاسنن  

 –وروهننننننننننی 

 توضیحی

 –کنری   قنرآب  –کتاب درسی 

نمونه تصاویری از عوامل منؤثر  

انضنتاط   –وری )زماب در بهره

تیظنننی  جننندول بودجنننه   –

 ...( -اقتصادی 

وم
س

 

: اقتصاد و 24درس

 وریبهره

آشننیایی بننا نهنناد اقتصنناد و  

تو ینند و  وری درنقنن  بهننره

 توزیو و مصرف

نهاد اقتصاد چگونه بنه   -

 آید؟وجود می

وری سننن یفیننی بهننره -

 چه؟

 –پرس  و پاسن   

بحننگ  –نمایشننی 

 وروهی

ویندوو   –رایانه  –کتاب درسی 

برینننده جرایننند  –پروژکتنننور 

 وریدرباره بهره

رم
ها
چ

 

مرور کتاب برای 

 –آمادگی امتحانات 

آشنایی با نمونه 

 سؤاالت نوبت دوم

 ---------- ---------- ---------- اشکال و آمادوی بیشتر رفو

 


