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گروه مطالعات                   ی درس مطالعات اجتماعی پایه نهم            نام دبیر                 نام مدرسه:  درس ساالنه طرحبه نام خدا                  

  اجتماعی

وسایل و مواد  روش تدریس هدف کلی شماره و عنوان درس هفته ماه

 الزم

آموزان با جایگاه زمین  آشنایی دانش ـ گوی آبی زیبا1 اول مهر

 در فضا و طول و عرض جغرافیایی

بارش مغزی ـ 

 کاوشگری

محتوای 

الکترونیک ـ 

فیلم آموزشی ـ 

کره ـ نقشه ـ 

های  عکس

جغرافیایی ـ 

اطلس ـ قران ـ 

کتاب  درسی ـ 

اینترنت ـ 

دانشنامه 

جغرافیایی ـ 

های  کتاب

ای ـ کارایی  مکاشفه های آنان با حرکات زمین و ویژگی ـ حرکات زمین2 دوم

 تیم 

زمین و محیط های تشکیل   با چهره چهره زمین ـ3 سوم

 دهنده آن و عوامل پیدایش ناهمواریها

ای ـ  طرح شبکه

 پرسش و پاسخ

ـ آب فراوان، هوای پاک        4 چهارم

 ارزشیابی

با آب کره و خصوصیات آن و عوامل 

 مؤثر در آب و هوا

تدریس اعضای تیم 

 ـ پس ختام

های  ـ پراکندگی زیست بوم5 اول  آبان 

 جهان 

بارش مغزی ـ  با زیست بوم و پراکندگی آن در جهان

 کارایی تیم

با در معرض خطر قرار گرفتن  ها در خطرند  بوم ـ زیست6 دوم

 ها  بوم زیست

بحث گروهی ـ پس 

 ختام 
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با توزیع و تراکم و رشد جمعیت در  ـ جمعیت جهان 7 سوم

 جهان 

 دهنده پیش سازمان

ـ تدریس اعضای 

 تیم

جغرافیایی ـ نرم 

افزارهای 

 GPSجغرافیایی 

ـ جهان نابرابر                     8 چهارم 

 ارزشیابی

ها در جهان و شاخص  با نابرابری

 توسعه انسانی

ای ـ  طرح شبکه

 کاوشگری

ای ـ  طرح شبکه با چگونگی تشکیل حکومت صفویان  ـ ایرانی متحد و یکپارچه 9 پنجم 

 کاوشگری

محتوای 

الکترونیک ـ 

فیلم آموزشی ـ 

های  عکس

تاریخی ـ قران ـ 

کتاب درسی ـ 

اینترنت ـ 

های تاریخی  نقشه

های  ـ کتاب

 تاریخی 

ـ اوضاع اجتماعی، 11 اول آذر

اقتصادی، علمی و فرهنگی 

 ایران در عصر صفوی 

با اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و 

 فرهنگی ایران در زمان صفویان 

ای ـ  شبکهطرح 

 توضیحی

ـ تکاپو برای استقالل و 11 دوم 

 یکپارچگی ایران

های افشاریه و زندیه و  با سلسله

 قاجاریه

کاوشگری ـ بحث 

 گروهی

پیشرفت و  ـ در جستجوی12 سوم

                       رهایی از سلطه خارجی  

 ارزشیابی

با مشکالت داخلی و رهایی از نفوذ 

 بیگانگان 

نمایش و نقد ـ پس 

 ختام 

دهنده  پیش سازمانبا انقالب مشروطیت و موانع و ـ انقالب مشروطیت، 13 چهارم



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 و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

3 
 

 ـ بارش مغزی مشکالت  موانع و مشکالت

ـ ایران در دوران حکومت 14 اول دی

 پهلوی

فعالیت گروهی ـ  گیری حکومت پهلوی  با چگونگی شکل

 پس ختام

 آمادگی و تمرین و تکرار دوم

 برای نوبت اول

   

    نوبت اول سوم

    نوبت اول چهارم

ـ نهضت و انقالب اسالمی 15 اول بهمن 

 ایران 

گیری  خرداد و روند شکل 15با قیام 

 انقالب اسالمی

پرسش و پاسخ ـ 

 بحث گروهی 

 

ـ ایران در دوران پس از 16 دوم

پیروزی انقالب اسالمی                         

 ارزشیابی

با حوادث پس از پیروزی انقالب 

 اسالمی

ای ـ  طرح شبکه

 تدریس اعضای تیم

توضیحی ـ بحث  ها و اجزای آن با فرهنگ و الیه ـ فرهنگ 17 سوم 

گروهی ـ پرسش و 

 پاسخ

محتوای 

الکترونیک ـ 

فیلم آموزشی ـ 

عکس و تصویر ـ  بارش مغزی ـ آگاهی از هویت و ابعاد فردی و   ـ هویت 18 چهارم
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نمایش و نقد ـ  اجتماعی آن

 ای  مکاشفه

قران ـ کتاب  

درسی ـ اینترنت 

های  ـ کتاب

جامعه شناسی و 

اجتماعی ـ دانش 

مقاالت علمی ـ 

کتاب قانون 

اساسی ـ بریده 

 روزنامه

بحث گروهی ـ  با کارکردهای خانواده  ـ کارکردهای خانواده 19 اول  اسفند 

ای ـ  طرح شبکه

 کاوشگری 

ـ آرامش در خانواده         21 دوم

 ارزشیابی 

فعالیت گروهی ـ  با شناخت نسبت به آرامش در خانواده 

 پرسش و پاسخ 

تدریس اعضای تیم  با نهاد حکومت  ـ نهاد خانواده 21 سوم

 ـ بحث

ـ حقوق و تکالیف 22 چهارم 

 شهروندی 

پرسش و پاسخ ـ  با حقوق و تکالیف شهروندی 

 بحث 

وری و فرهنگ آن در زندگی  با بهره وری چیست ؟  ـ بهره23 سوم  فروردین

 فردی و اجتماعی

ای ـ پیش  مکاشفه

 دهنده سازمان

وری              ـ اقتصاد و بهره24 چهارم 

 ارزشیابی

شبکه مفهومی ـ  

 بحث

    تمرین و تکرار  اول اردیبهشت 
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    تمرین و تکرار  دوم

    تمرین و تکرار  سوم

    تمرین و تکرار  چهارم

    امتحانات نوبت دوم  خرداد 

 


