این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
طراحی آموزشی بر اساس برنامه ملی
عنوان واحد یادگیری  :مطالعات اجتماعی
آموزشگاه  :تهیه کننده :
هدف کلی

عنوان درس  :قوه قضاییه

پایه  :هشتم
زمان آموزش  54 :دقیقه

آشنایی دانش آموزان با نقش و وظایف
 -1آشنایی دانش آموزان با افراد وارگانهائی که نوجوانان را در برابر تهدیدات محافظت
میکنند

اهداف آموزشی
(جزئی)

 -2آشنایی دانش آموزان با وظایف مهم این قوه
 -3آشنایی دانش آموزان با انواع دعاوی
 -5آشنایی دانش آموزان با وظایف قاضی و وکیل
-4

عناصر

از دانش آموزان انتظار میرود ....

تعقل

مسئولیتهای متقابل قوه قضائیه و شهروندان را تحلیل کند

ایمان

علم

عمل

خدا

خود

*

نسبت به لزوم همکاری قوه قضائیه وسایر قوا و مردم

*

نگرش مثبت داشته باشد
وظایف این قوه وقضات و وکال وچگونگی طرح دعاوی را
بداند
به مسئولیتهای شهروندی خود در رابطه با این درس عمل
کند

دیگران طبیعت

*

*

*

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
اخالق
مدل کالس
روش تدریس
رسانه های آموزشی
فعالیت های مقدماتی

رفتار های ورودی و
ارزشیابی تشخیصی

به برتری منافع ملی بر منافع فردی باور پیدا کندوبه
حقوق بندگان خدا احترام بگذارد

*

گروهی
بحث گروهی
محتوای الکترونیکی – عکس  -فیلم
حضور .غیاب -پرسش از دانش آموزان در رابطه با چگونگی اداره ایران توسط قوای سه
گانه-اشاره به چگونگی انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبر -
منظورازقانون چیست؟
اعتقادبه خداچه تاثیری درجلوگیری از بحران های اجتماعی دارد؟
علت به وجودآمدن اختالفات در جامعه چیست؟
مرحله اول:انتخاب موضوع درس(نقش قوه قضائیه در اجرای عدالت وچگونگی جلوگیری
تهدیدات اجتماعی
مرحله دوم:یافتن زمینه مشترک برای بحث از طریق گفتن خاطرات وداستانها-نمایش

ارائه درس جدید

فیلم از جلسات دادگاه
مرحله سوم:هدایت  .جریان بحث گفتگو(محافظت کنندگان نوجوان-وظایف قوه قضائیه
)چگونگی طرح دعاوی-وظایف وکال وقضات )
دانش آموزان آزادانه نظرات بیان کنندومعلم جریان بحث را هدایت کند

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
از چه راههائی می توان از نوجوان محافظت کرد .
اگرقوه قضائیه با سایر قوات هماهنگی نداشته باشدچه مشکالتی در جامعه به وجود می
ارزشیابی تکوینی

آید؟
نقش عدالت در کار قضات و وکال چیست؟
تاثیر پیشگیری از وقوع جرم؟

فعالیت
های

جمع

شرح کلی وظایف قوه قضائیه

بندی

نقش بازدارندگی تربیت در خانواده در پیشگیری از وقوع جرم

ارزشیابی
پایانی

وکیل وقاضی چه وظایفی دارند ؟
رهبرچگونه بر کار قوه قضائیه نظارت می کند؟
حقوق و وظایف شهروندان نسبت به قوه قضائیه چیست؟
عمومی:پاسخ به فعالیتهای درس

پایانی
تعیین

گروهی:مسئول رئیس قوه قضائیه در حال حاضر کیست؟

تکلیف

فردی:طراحی چند سوال وتهیه بروشور با موضوع درس
فوق برنامه:تهیه روزنامه دیواری با موضوع درس

