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به نام خدا
ماده درسی :مطالعات اجتماعی

پایه :نهم

عنوان درسی :درس ( 12نهاد حکومت)
طراحی آموزشی براساس برنامه درسی ملی

مدت تدریس 05 :دقیقه
تهیه کننده:
راهبرد موضوعی اصلی :حکومت و مردم ،تغییر ارزشها ،نظام اجتماعی ،زمان و تداوم
هدف کلی :آشنایی دانشآموزان با نهاد حکومت
اهداف جزیی :آشنایی با پیدایش حکومتها ـ آشنایی با حق حاکمیت خدا بر انسان و جهان ـ آشنایی با ارکان حکومت در ایران ـ آشنایی با وظایف و اختیارات رهبری
عرصه ها
حیطه ها و
اهداف
خلقت
دیگران
خود
خدا
(طبیعت)
*
ـ در زمینهی پیدایش حکومتها در جهان تفکر کند.
تعقل
*
ـ در مورد نیاز جوامع به حکومت تدبر کند.
*
ـ در زمینه حق حاکمیت خداوند بر انسان و جهان بیندیشد.
*
ـ در مورد دیدگاه قرآن نسبت به ماهیت حکومت تفکر کند.
*
ـ به ضرورت حکومت برای جوامع عالقه نشان میدهد.
ایمان
*
ـ به شناخت و پیدایش حکومتها اهمیت میدهد.
*
ـ حس عالقهمندی نسبت به ضرورت حکومت در جوامع در وجود او تقویت می شود.
*
ـ روحیه ارزشگذاری نسبت به ماهیت حکومت با توجه به آیات قرآن در او پدیدار میشود.
*
ـ مهمترین وظایف و اختیارات رهبری را بیان کنید.
علم
*
ـ ویژگیهای حکومت جمهوری اسالمی را تجزیه و تحلیل کند.
*
ـ دربارهی پیدایش حکومتها نظرات مختلف را تشریح کند.
*
ـ مهمترین وظایف حکومتها را فهرستبندی کند.
*
ـ ارکان اصلی حکومت اسالمی ایران را توضیح دهد.
*
ـ روی یک نمودار بخشهای مختلف قوای سه گانه را تشریح کند.
عمل
*
ـ بتواند موضوع مربوط به حق حاکمیت خدا بر انسان را نقد و بررسی کند.
*
ـ جمعآوری گزیدهی سخنان مقام معظم رهبری را روی یک تابلو نمایش دهد.
*
ـ مهمترین وظایف حکومتها را در یک جدول دستهبندی کند.
*
ـ نسبت به توصیههای رهبر انقالب به کارگزاران احساس مسئولیت نشان میدهد.
اخالق
*
ـ برای انجام مشارکت مردم در انتخابات شوراها تالش کند.
*
ـ نسبت به ماهیت حکومت و اینکه چه کسانی بر مردم حکومت میکنند مسئولیت پذیری پیدا
میکند.
*
ـ در برابر عظمت خداوند و حق حاکمیت الهی بر جهان هستی احساس مسئولیت میکند.
تلفیقی (پرسش و پاسخ ـ نمایشی ـ بحث گروهی ـ بارش مغزی ـ و فناوری اطالعات و ارتباطات)
روش
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تدریس
امکانات و کتاب درسی ـ قرآن کریم ـ قانون اساسی ـ کتاب والیت فقیه امام خمینی ـ فیلم کوتاهی از سخنان مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران حکومتی ـ دیتا
رسانههای پروژکتور ـ ماژیک ـ تخته
آموزشی
زمان
آمادهسازی معلم شاداب و مرتب وارد کالس میشود .پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب دانش آموزان به بررسی تکالیف جلسه قبل میپردازد و
سپس از دانشآموزان میخواهد در ارتباط با مطالب جلسه گذشته اطالعات جمعآوری شده خود را سرگروهها به کالس ارائه نمایند.
5
ارزشیابی
آغازین یا
تشخیصی

طرح چند سوال از پیشدانستهها و اطالعات قبلی در مورد حکومت
1ـ به نظر شما آیا جامعه به حکومت نیاز دارد؟
2ـ برداشت شما از حکومتهای چنگیز و تیمور چگونه است؟
3ـ آیا میتوانید وظایف قوای سه گانه را بیان کنید؟
4ـ به نظر شما با توجه به دیدگاه اسالم چرا خدا میتواند بر انسان والیت داشته باشد؟
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برای ورود به بحث و ایجاد انگیزه با نشان دادن تصاویر مختلف از طریق دیتا پروژکتور از دانشآموزان میخواهیم به تصاویر با دقت توجه کنند و
پیرامون این تصاویر سوال طرح کنند.

فرآیند یاددهی ـ یادگیری

1ـ کلمه جمهوری و کلمه اسالمی نشان دهندهی چیست؟
2ـ بر طبق قانون اساسی مهمترین رکن حکومت اسالمی چیست؟ چرا؟
3ـ شوراهای اسالمی با چه هدفی تشکیل میشوند؟
4ـ چرا حکومت در جامعه الزم و ضروری است؟
سپس از دانشآموزان خواسته میشود نمودار زیر را کامل کند.
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با توجه به تصویر روبرو به نظر شما مقام معظم رهبری اینجا چه توصیههایی به کارگزاران حکومتی
میکند؟
فرایند یاددهی یادگیری

سپس با توجه به صحبتهای دانشآموزان مباحث را تکمیل میکنیم.

همچنین از دانشآموزان خواسته میشود به نظر شما هدف از تشکیل شوراهای شهر و روستا چیست؟
هر کدام از دانشآموزان نظرات خودشان را بیان میکنند سپس مطالب آنها را تکمیل مینماییم.
جمعبندی

معلم نکات مهم مطالب تدریس شده را یک بار دیگر در محیط  power pointخالصه و جمعبندی میکند.
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چند سوال از درس جدید:
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1ـ درباره پیدایش حکومت چه نظراتی وجود دارد؟

ارزشیابی
پایانی

تعیین تکلیف و فعالیت خارج از کالس

2ـ چرا نیاز جامعه به حکومت یک نیاز اساسی است؟
3ـ مهمترین وظایف حکومتهای چیست؟ ( 4مورد)
4ـ چرا حق حاکمیت بر انسان از آن خداست؟
5ـ مهمترین رکن حکومت اسالمی چیست؟ چرا؟
1ـ مرور و تمرین درس برای هفته آینده
2ـ در روزنامه و مجالت یک یا چند مورد از توصیههای رهبر به کارگزاران حکومتی را درباره امور مختلف کشور را بنویسید.
3ـ ده سوال از متن درس طرح کنید و به آن پاسخ دهید.
4ـ فعالیتهای صفحه  145و  147کتاب را پاسخ دهید.
5ـ به طور گروهی یا فردی ،نامهای به نمایندگان شورای اسالمی شهر و روستای محل زندگی خود بنویسید و در آن یکی از مسائل و مشکالت
منطقهی خود را مطرح کنید و برای حل آن پیشنهادی بدهید.
6ـ با توجه به توانایی خود یکی از فعالیتهای (پاورپوینت ـ روزنامهنگاری ـ نقاشی ـ احادیث و آیات ـ عکس و فیلم در ارتباط با حکومت و
پیدایش آن) تهیه و به کالس ارائه دهید.

5

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.

کالس9/ :

نمونه برگه سیاهه مشاهده رفتار مخصوص سرگروهها
پایه :نهم
درس :مطالعات اجتماعی
نام سرگروه:

نام دبیر:

موضوع :نهاد حکومت

انتظارات معلم (رفتار  /مشاهده شده)
اعضای
گروه

همفکری ومشارکت در
بحث

تفکر و استدالل و منطق

گوش کردن و رعایت
نوبت و احترام

بیان ایدهها و پیشنهادها

جمع نظر
امتیاز دبیر

خوب متوسط ضعیف خوب متوسط ضعیف خوب متوسط ضعیف خوب متوسط ضعیف
1ـ .......
2ـ..........
3ـ..........
4ـ..........
5ـ..........

نام و نام خانوادگی:

نمونه برگ خود ارزشیابی (خودسنجی) درس مطالعات اجتماعی پایه نهم
نام دبیر:
موضوع درس :نهاد حکومت
نام کالس:
من میدانم ،من میخواهم ،من میتوانم

کامالً

نیاز به مرور

کم

بیشتر

نظرات مختلف را دربارهی حکومت بیان کنم.
مهمترین وظایف حکومتها را توضیح دهم.
علت اینکه حق حاکمیت از آن خداست را میدانم.
ارکان حکومت در جمهوری اسالمی ایران را بیان کنم.
مهمترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی را شرح دهم.
نسبت به تشکیل شوراهای اسالمی در شهر و روستا و اهداف آنها توضیحاتی دهم.
نظر دبیر:

نام و نام خانوادگی:

نمونه برگ ارزشیابی توسط والدین درس مطالعات اجتماعی پایه نهم
نام دبیر:
موضوع درس :نهاد حکومت
نام کالس:
آیا فرزند شما میتواند:

نظرات مختلفی که دربارهی پیدایش حکومتها وجود دارد را توضیح دهد؟

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف
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مهمترین وظایف حکومتها را بیان کند؟
درباره حق حاکمیت الهی توسط خداوند توضیح دهد؟
ارکان حکومت در جمهوری اسالمی ایران را نام ببرد؟
مهمترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی را بیان کند؟
به مطالعه و تحقیق درباره تشکیل شوراهای شهر و روستا عالقه نشان میدهد؟
نظر دبیر:

