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.
طرح درس روزانه علوم اجتماعی
نام در س :من کجا زندگی می کنم؟

مطالعات اجتماعی پایه هفتم

شماره طرح درس9
نام دبیر :

مدت کالس99 :دقیقه
تاریخ:

-1.آشنا شدن با محیط زندگی خود

اهداف

-2شناخت وسایل آموزش جغرافیا

.

 -3شناخت ویژگیهای طبیعی و انسانی محل زندگی خود

وسایل مورد نیاز

نقشه  -کره  -عکس  -فرهنگ جغرافیا  -رایانه  -خط کش  -کتاب درسی -
راهنمای شهر قاین

فعالیت های قبل از

آوردن وسایل مورد نیاز تدریس به کالس

تدریس

14
دقیقه

آماده کردن رایانه

بررسی به کار ببندیم شماره  1صفحه 04درس قبل

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.
ارزشیابی تشخیصی

سوال از دانش آموزان در مورد کوه ها.دشتها.رودخانه ها و راه ها و

14

محصوالت و شغلهای رایج در شهرستان قاینات
آماده سازی

معرفی شهر قاین با استفاده از راهنمای این شهر و صحبت در مورد محل

14

زندگی خود یا یکی از شخصیت های قاینات
ارائه درس

مایش عکس و فیلم از ویژگیهای طبیعی و انسانی جغرافیایی و توضیح

34

دادن در حین تدریس
معرفی نقشه-کره-عکسها و دیگر وسایل قابل استفاده برای تدریس به
دانش آموزان و توضیح درباره ی آنها
بیان سواالتی مانند کجا-کی-چگونه-چرا در مورد یک پدیده و مشارکت
دانش آموزان در پاسخ به آن
تعیین فاصله ی دو نقطه با استفاده از خط کش و نقشه و مقیاس
ارائه فعالیت های

استفاده از دانش آموزان برای معرفی محل زندگی خود به همکالسی

یاددهی –یادگیری

هایشان

14

با استفاده از نقشه های دیواری و نقشه های کتاب پدیده های جغرافیایی
را همراه دانش آموزان بررسی کنیم
ارزشیابی تکوینی

پرسش از دانش آموزان برای نام بردن وسایل آموزش در جغرافیا  -نام
بردن چند ویژگی جغرافیایی و درخواست دسته بندی آنها توسط دانش
آموزان

14

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.
جمع بندی

حقیق درمورد محل زندگی خود و آوردن آن به کالس برای جلسه ی
آینده طرح سواالت متعدد در مورد ویژگی های جغرافیایی محل زندگی
خود بدون جواب
طرح سواالتی از متن درس همراه پاسخ برای جلسه ی آینده

14

