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 های طرح درس روزانه براساس برنامه

 دقیقه  51نفر               درس: هیجدهم       مدت تدریس:  33آموزان:  ماده درسی: مطالعات اجتماعی                 پایه نهم                   عنوان درس: هویت                 تعداد دانش

  سمیع کد پرسنلی: دبیر: معصومه         521الی  521صفحات: 
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  های انسانی و اکتسابی، هویت ایرانی  فضا و مکان، زمان، هویت، ابعاد فردی و اجتماعی هویت، ویژگیراهبرد: موضوعی اصلی: 

  اهداف کلی: آشنایی دانش آموزان با مفهوم هویت 

 اهداف آموزشی

 عرصه ها          دانش آموزان در این درسانتظارات از  ها و اهداف حیطه

 طبیعت اجتماع دیگران خود خدا

 ـ در مورد هویت فردی و اجتماعی تفکر کنند.5 تعقل

 ـ ابعاد فردی و اجتماعی هویت را تجزیه و تحلیل کنند. 2

 ـ ابعاد فردی و اجتماعی هویت خود را با سایر دوستانش مقایسه کنند. 3

 های جسمانی بر خصوصیات روانی تدبیر کنند.  ـ برچگونگی تأثیرگذاری ویژگی4

 ـ چگونگی تأثیرگذاری ابعاد هویت بر یکدیگر را بررسی کنند. 1

 * 

* 

* 

* 

* 

* 
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 ه هویت ملی خود نگرش مثبت پیدا کند. ـ نسبت ب5 ایمان 

 ـ به خاطر فرهنگ و هویت غنی ملی شکرگزار خداوند باشند. 2

 ـ به هویت غنی ایرانی باور داشته باشند. 3

 های ایرانی بر سایر کشورها معقد باشند.  ـ به تأثیر هویت4
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 ـ هویت را تعریف کنند. 5 علم

 های هویت ملی و ایرانی را نام ببرند.  ـ ویژگی2

 های انتسابی و اکتسابی هویت را شرح دهند.  ـ ویژگی3

 ـ ابعاد فردی و اجتماعی هویت را توضیح دهند. 4

 * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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 های کالس هویت خودشان را معرفی کنند.  ـ سرگروه5 عمل

 آوری کنند.  ـ راجع به فرهنگ ملی خود مطالبی جمع2

 هایی بنویسند.  ـ روی تابلو برای هویت فردی و اجتماعی مثال3

 ـ ابعاد مختلف هویت و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر را بر روی تابلو ترسیم کنند. 4
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* 

* 

* 

* 

* 
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* 

 

 ـ عشق و باور به هویت ملی در وجودشان تقویت شوند. 5 اخالق

 ـ عالقمند شدن به هویت فردی خود و پی بردن به نقش آن در هویت جامعه 2

 گذاری به هویت ملی در وجودشان زیادتر شوند.  ـ ارزش3

 ـ برای شناساندن هویت فردی خود به سایر دوستانش تالش کنند. 4

 های نیکو  های اکتسابی و تبدیل آنها به ویژگی ـ تالش در جهت تغییر ویژگی1

 ـ برای پیشرفت هویت ملی پیشنهادهایی ارائه دهند. )خود، دیگران( 1

 تر شوند.  های آن حساس ـ نسبت به سرزمین، دین، تاریخ، زبان و انقالب و آرمان7

 های انقالب اسالمی  گذاری به آرمان ـ ارزش8
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تلفیقی )بارش مغزی،  روش تدریس

 توضیحی، کار تیمی( 

فن آوری اطالعات و 

 ارتباطات

استفاده از پاورپوینت و 

 عکس و نقشه ایران

 8دانش آموزان کالس در  مدل و گروه بندی 

 uنفری به شکل  4گروه 
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 کتاب درسی، طرح درس آماده شده توسط دبیر، پاورپوینت آماده توسط معلم مربوطه  آموزشی های کمک رسانه
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 پیش از تدریس آماده کردن دانش آموزان سرگروه برای معرفی هویت خود سازی ایجاد ارتباط و انگیزه

 ـ منظور از فرهنگ چیست؟ 5 ارزشیابی تشخیصی

 ـ فرایند اجتماعی شدن را توضیح دهید؟ 2

 های فرهنگ را توضیح دهید؟  ـ الیه3

 ـ منظور از هنجارها چیست؟ 4

 ها را نام ببرید؟  هایی از ارزش ـ نمونه1

 ـ منظور از هویت چیست؟ 1

های کتاب و کاربرگه ها و امتیازدهی مثبت یا منفی به  فعالیتسالم و احوالپرسی حضور و غیاب کردن دانش آموزان، بررسی  ان:آموز های معلم و دانش فعالیت

 آنها

زمان به 

 دقیقه

1 

 هویت یا کیستی  ارائه درس:

 های خود  هویت عبارت از احساس و آگاهی و شناخت از خود و شخصیت و ویژگی

 ابعاد فردی و اجتماعی هویت 

 هایی مثل جنسیت، قد، وزن، سن، گروه خونی و...  جسمانی: ویژگی

 هایی مثل صبور بودن، زودرنج بودن، داشتن پشتکار و اراده، امیدوار بودن  روانی: ویژگی

 هویت اجتماعی: 

 آورند.  های مختلف هویت اجتماعی به دست می افراد با عضویت در گروه

21 
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 مثل با عضویت در خانواده فرزند 

 و با عضویت در مدرسه دانش آموز 

 های روانی بر جسمانی  های جسمانی و روانی و برعکس تأثیرگذاری ویژگی تأثیرگذاری ویژگی

 های مختلف هویت بر یکدیگر:  اثرگذاری ویژگی

 

 

 

 اجتماعی 

 روانی 

 جسمانی

 گذارد.  هویت اجتماعی بر هویت فردی تأثیر می

پذیرد و به تدریج همان عالیق بخشی  ها و عالیق آنها تأثیر می گیرد. از سابقه فردی که در گروه دوستان و همساالن قرار می

 شوند.  از هویت فردی او می

 کنند یا نه  های هویتی تغییر می ویژگی

ها قابل تغییر هستند مثل فرد  های هویتی ثابت هستند مثل سن، تاریخ تولد و یا مکان تولد برخی ویژگی برخی ویژگی

 شود.  سواد که با ادامه تحصیل تبدیل به انسان تحصیل کرده می بی

 های انتسابی و اکتسابی  ویژگی

داریم مثل جنسیت، مکان تولد، پدر و مادر به اینها های هویتی خود نقش ن های انتسابی: در شکل گیری برخی ویژگی ویژگی

های  ویژگی

 روانی

های  ویژگی

 اجتماعی

های  ویژگی 

 جسمانی
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 گویند.  های انتسابی می ویژگی

های اجتماعی خود  های هویتی خود نقش داریم مثل صفات اخالقی یا ویژگی های اکتسابی: در بسیاری از ویژگی ویژگی

های اکتسابی  آنها نقش داریم ویژگیها که ما، در به دست آوردن  دهیم به این ویژگی کنیم و به آنها شکل می انتخاب می

 گویند.  می

 شوند.  یکی از مراتب اجتماعی: هویت ملی است که به یک ملت مربوط می

ملت: جمعیتی که در قلمرو یک سرزمین مشخص منتظر شده است و دارای اشتراکات تاریخی و زبان و مذهب و اقتصاد و 

 های مشترک باشد.  آرمان

ها و عقاید است که در سرزمین مشخص و طی  ای از نمادها و هنجارها، ارزش ملت به مجموعه هویت ملی: احساس تعلق یک

 های متوالی پدید آمده است.  نسل

 هویت ملی: ریشه در فرهنگ و تاریخ یک ملت دارد. 

 شویم.  ی ایرانی که با آنها شناخته می های مشترک جامعه در هویت ایرانی مهمترین ویژگی

ی هویت ملی است وجود سرزمین باعث  دهنده ایرانی زندگی می کنیم: سرزمین از مهمترین عناصر شکل ـ ما در سرزمین5

کنند. سرزمین با وطن ارزش متفاوت با سایر  شود برای مردمی که در یک سرزمین زندگی می ادامه حیات یک ملت می

 دفاع کنند.  دانند که از آن تا پای جان ای که وظیفه خود می ها دارد. به گونه مکان

اند. فرهنگ مردم ما براساس دین  درصد مردم ایران مسلمان 88از . بیش ـ ما مسلمانیم: دین از ارکان مهم هویت است2

اسالم است. زندگی ما ایرانیان با دین اسالم عجین شده است. این دین موجب پیوند ما با جهان اسالم یعنی مسلمانان سایر 

 کشورها شده است. 

های کهن باستانی بوده است که بیش از پنج هزار سال  یخ طوالنی و میراث فرهنگی غنی داریم. ایران جایگاه تمدنـ ما تار3
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 قدمت دارد. 

ـ زبان مشترک ما فارسی است: زبان فارسی ریشه در تمدن ایران باستان دارد. اما در دوران پس از اسالم نیز تداوم یافت و 4

 به کار رفت. به عنوان زبان آموزشی و اداری 

ی ماست. در دویست سال اخیر، کشور ما عالوه بر استبداد داخلی با  های واالی جامعه ـ انقالب اسالمی نمایانگر آرمان1

های استعمارگر غربی )اروپا، آمریکا( روبه رو بوده است. مردم ایران با ظلم و ستم داخلی و خارجی به  های دولت سیاست

بخش مسلمانان جهان قرار  های انقالب اسالمی الهام سالمی منجر شد. امروزه آرمانمبارزه پرداختند که سرانجام به انقالب ا

 گرفته است. 

 کنیم به کمک دانش آموزان درس را از روی پاورپوینت درست شده مرور کنیم.  ـ سعی می5 ارزشیابی تکوینی

 دهیم.  های مربوط به درس را با کمک خود دانش آموزان جواب می ـ فعالیت2

1 

 ـ هویت را تعریف کنید. 5 ارزشیابی پایانی 

 ـ چگونگی تأثیرگذاری ابعاد هویت بر یکدیگر را شرح دهید. 2

 های انتسابی و اکتسابی را نام ببرید.  هایی از ویژ گی ـ نمونه3

1 

 شود.  ـ برای جلسه آینده درس جدید پرسیده می5 تعیین تکلیف

 بنویسید و بیاورید. A4ـ برای جلسه آینده هر کس هویت خودش را روی یک صفحه 2

 های آخر کتاب که مربوط به درس هویت را در منزل کامل کنید و به کالس بیاورید.  ـ کاربرگه3

1 

 


