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طراحی آموزشی بر اساس برنامه درس ملی
عنوان واحد یادگیری :مطالعات اجتماعی
()01
نام آموزشگاه :
هدف کلی:

عنوان درس :ایران ،خانهی ما

پایه :اول متوسطه (هفتم)

زمان آموزش54 :دقیقه

تهیه کننده :

آشنایی دانش آموزان با ویژگیهای انسانی و طبیعی کشور ایران

اهداف آموزشی
-2
(جزئی)

 – 0آشنایی دانش آموزان با تقسیمات کشوری.
آشنایی دانش آموزان با برخی از مهمترین خدمات شهرداری
آشنایی دانش آموزان بااهمیت و لزوم پرداخت عوارض و مالیات
آشنایی دانش آموزان با دشتها و نواحی مرتفع و بلند ایران.
موقعیت کشور ایران را شناسایی و تشخیص دهند.

عناصر

از دانش آموزان انتظارمی رود....

تعقل

به اهمیت و لزوم تقسیمات کشوری ،جهت برنامهریزیهای مختلف
پی ببرد.
به اهمیت پرداخت به موقع عوارض نوسازی و مالیات بصیرت پیدا
کند.
اهمیت توانهای محیطی ایران (موقعیت رشتهکوهها کوه ،رودها)....
را درک کند.

ایمان

از طریق آشنایی با شرایط و موقعیت طبیعی ایران  ،به عظمت خالق
*
پی ببرد.
به نقش و اهمیت شوراهای شهر و روستا در پیشبرد امور عمرانی و
*
اجتماعی ،باور داشته باشد.
از نظم موجود در طبیعت ،به نظم و تدبیردرجهان آفرینش اعتقاد
داشته باشد.
دوستدار وطن ،محیط زندگی خود و طبیعت باشد.

علم

موقعیت ایران در جهان راشناسایی کند.

-3
-4
-5

عرصه ها
خدا

خود دیگران طبیعت
*
*
*

*
*

*
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*

به اهمیت پاکیزگی محیطزیست آگاهی داشته باشد.
به اهمیت ویژه و موقعیت ممتاز ایران در جهان آگاهی داشته باشد.

*
*

عمل

در حفظ پاکیزگی محیطزیست بکوشد.
باماموران شهرداری همکاری الزم را داشته باشد.
در همه حال شکرگزار نعمتهای الهی باشد.
در برنامههای زیستمحیطی در مدرسه شرکت فعال داشته باشد..

اخالق

درهرجا و مکانی که زندگی میکند ،دارای اخالق و مدارای *
اجتماعی باشد.
در بازدید از مکانهای طبیعی و تفریحی ،مثل مناطق شمالی و غیره،
*
حقوق دیگران را رعایت کند.
به شناسایی محل زندگی ،استان و کشور خود با میل و رغبت عالقه
نشان دهد.
دوستدار وطن و کشور خود باشد.

مدل کالس

به شکل گروهی و مدل u

روش تدریس

روش بارش مغزی -پرسش و پاسخ -نمایش فیلم و اسالید

رسانه های
آموزشی

تابلو-پرژکتور-دیتا -تابلو مغناطیسی – ماژیک مخصوص .کتاب درسی

فعالیتهای
مقدماتی
( 3دقیقه)

سالم و احوالپرسی با دانش آموزان ،دقت در وضع جسمانی و شرایط روحی و روانی دانش آموزان،
حضوروغیاب ،گروهبندی دانش آموزان ،چیدن صندلیهای کالس .

*
*
*
*
*

رفتارهای ورودی موقعیت خودتان رادرایران وجهان مجسم کنید .به نظرشماکشورایران چند میلیون نفر جمعیت دارد؟
از تقسیمات کشوری چه اطالعاتی دارید؟از وظایف و خدمات شهرداری چه میدانید؟
و ارزشیابی
تشخیصی
( 2دقیقه)
ارائه درس جدید ابتدا به تشریح تقسیمات کشوری و موقعیت ممتاز ایران در جهان میپردازیم .وازروی نقشه ،موقعیت
ایران در جهان را تشریح میکنیم .سپس به شرح وظایف و خدمات شهرداری میپردازیم .سپس از
( 31دقیقه)
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روی نقشه ناهمواری ایران( ،نقشه نرمافزاری کوهها -دشتها) که از قبل تدارک دیدهایم رشتهکوههای
مهم ایران را نشان داده و قلههای مهم آنها را با ارتفاع آنها ،نشان میدهیم .سپس به تشریح اهمیت
این رشتهکوهها بهعنوان توانهای محیطی ایران میپردازیم (لبته همهی این موارد را ازطریق بارش
مغزی و روش نمایش اسالید ،و با روش پرسش و پاسخ به کمک دانش آموزان بیان میکنیم.
ارزشیابی
تکوینی
( 4دقیقه)

اهمیت تقسیمات کشوری و لزوم موسسه شهرداری را تشریح کنند .اهمیت پرداخت عوارض برای اداره
بهتر شهر را توضیح و تشریح کنند.
از دانش آموزان میخواهیم که از روی نقشه ،موقعیت رشتهکوههای البرز و زاگرس را شناسایی کنند.
موقعیت دشتهای مهم ایران (دشت لوت و دشت کویر) را ،نشان دهند( .تکمیل نمونه کاربرگههای
ارائهشده به شکل گروهی)

فعالیتهای پایانی جمعبندی 2
(دقیقه)

بعد از انجام ارزشیابی تکوینی ،یک بار دیگر به بیان اهمت تقسیمات کشوری ـ
بیان وظایف و خدمات شهرداری -اهمیت پرداخت عوارض نوسازی و مالیات ها
برای اداره بهتر شهر -نشان دادن نواحی مرتفع و دشتهای ایران از روی نقشه
نرمافزاری ،که قبالً تهیه کردهایم ،می پردازیم.

ارزشیابی پایانی  2چند نفر از دانش آموزان را به نوبت به پای تابلو آورده و از آنها میخواهیم که
رشتهکوههای مهم ایران و قلل مرتفع آنها و دشتهای مهم ایران را از روی نقشه،
(دقیقه)
نشان دهند.
تعیینتکلیف 0
(دقیقه)

تکمیل نقشههای گنگ برای جلسه بعد -تحقیق در مورد تفاوت عوارض و
مالیات  -تقسیمات کشور ایران از گذشته تا حال حاضر به چه صورت بوده
است؟ -مراجعه به پایگاه استانداری استان همدان و دریافت اطالعات بیشتر،
درباره محل زندگی خود1
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