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 ۰۱ درس

 شود؟ یم اداره چگونه ما کشور

 اردو

 و آب خوش یمنطقها آنها، یاردو محل رفتند، اردو به روز چند مدت به یا مدرسه آموزان دانش از یگروه

 افراد اقامت یبرا رودخانه کنار در یساختمان گذشت، یم آن وسط از زین یا رودخانه که بود یجنگل و هوا

 مدرسه بروند، اطراف مناطق به یباز و گردش یبرا روز هر توانستند یم بجدها و بود شده گرفته نظر در

 یهمفکر با معاونان و ریمد ابتدا، در. کرد انتخاب معاون چند و ریمد کی گروه، نیا تیهدا و یسرپرست یبرا

 غذا ساعت شدن، داریپ و دنیخواب ساعت مثال، یبرا نوشتند؛ اردو بهتر یبرگزار یبرا یمقررات ها، بچه

 مخصوص یجا در ها یپشت کوله و ساکها دادن قرار مدیر، ی اجازه بدون گروه از ها بچه نشدن دور خوردن،

 و هیته مسئول یاحمد یآقا. کرد نیمع افراد از کیهر یبرا ییها نقش و فیوظا نیهمجن گروه مدیر....  و

 شود یزخم گردش، موقع در یکس مبادا تا شد ها بچه از حفاظت و یمنیا مسئول یناصر یآقا و غذا عیتوز

 کنند، مراجعه یعلو یآقا به کرد، بروز ها بچه نیب یمشکل ای اختالف اگر شد قرار نیهمچن. ندیبب بیآس ای

 سوار موقع در آموزان دانش ابیغ و حضور مانند سپرد؛ آموزان دانش به زین را ییها تیمسئول گروه، ریمد

 دانش ی همه اردو انیپا از پس ...و زباله کیتفک و کردن جمع بجدها، نیب یخوراک عیتوز ن،یماش به شدن

 موجب مقررات تیرعا و آموزان دانش و معاونان ر،یمد یهمکار. بازگشتند شانیها خانه به سالمت به آموزان

 .بگذرد خوش یلیخ همه، به و شود برگزار یخوب به اردو که شد
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  یسرور دیجمش دکتر یآقا جناب: مربوطه استاد  هیزند: یخانوادگ نام فاطمه: نام

  شود؟ یم اداره چگونه ما کشور: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۰۱: )درس طرح شماره ۸۹-۸۹: یلیتحص سال

 

 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

 درس یکل اهداف 

 کشور ی اداره نحوه با آموزان دانش ییآشنا 

 یجزئ اهداف

 . شود یم آشنا حکومت وجود لزوم با

 . بداند را کشورمان حکومت نوع 

 . بداند را هیمجر قوه ی فهیوظ

 . بداند را مقننه ی قوه فهیوظ 

 . بداند را هییقضا قوه فهیوظ 

 . شود یم آشنا کشور یاساس قانون با 

 .شود یم آشنا یاسالم جامعه در هیفق تیوال مفهوم با 
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  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یشناخت ی طهیح در یرفتار اهداف

 . کند انیب تواند یم را حکومت فیوظا از مورد ۲

 . دهد حیتوض تواند یم را کشورمان حکومت نوع 

 . دهد شرح تواندیم را هیمجر قوه فیوظا از مورد۲

 . دهد شرح تواندیم را مقننه قوه فیوظا از مورد۲ 

 . دهد شرح تواندیم را هییقضا قوه فیوظا از مورد۲

 .کند انیب تواند یم را حکومت یاجزا 

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف

 .شود قائل ارزش حکومت یبرا

 . دهد نشان عالقه مقررات و نیقوان به

 . شود قائل احترام یرهبر مقام یبرا 

 . کند توجه مقننه قوه فیوظا به 

 .کند توجه هیمجر قوه فیوظا به 

 .کند توجه هییقضا قوه فیوظا به 

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 .دهد ارائه یگزارش کشور بر حاکم مقررات و قانون ی درباره تواند یم

 .دهد ارائه کالس به و کند قیتحق هیمجر قوه فیوظا گرید توانددرباره یم

 . دهد ارائه کالس به و کند قیتحق مقننه قوه فیوظا گرید درباره تواند یم

 .دهد ارائه به یقیتحق یرهبر فیوظا درباره تواند یم 

  یصیتشخ یابیارزش

  ببرد؟ نام را حکومت فیوظا از مورد ۲

 ؟ ببرد نام را مقننه قوه فیوظا از مورد ۲ 

  ببرد؟ نام را هیمجر قوه قیوظا از مورد ۲

 ببرد؟ نام را هییقضا قوه فیوظا از مورد ۲ 

 زهیانگ جادیا

 افتد؟ یم یاتفاق چه ردینگ عهده به را یتیمسئول چیه یکس چیه یحیتفر یاردو کی در اگر ، مییگو یم یمثال با 

 دانیم در ینظام گروهان کی در اگر. میکن ریدرگ را آنها گرید یسوال با میتوان یم میبود پسرانه مدرسه در هم اگر 

 .افتد یم یاتفاق چه ردینپذ را یمسئولت کس چیه و نباشد یکار میتقس چیه جنگ

  ها دهنده سازمان شیپ

  دیباش بلد را سوال نیا پاسخ درس انیپا در دارم انتظار
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 . دیبدان را حکومت فیوظا

 . دیببر نام را مقننه قوه فهیوظ

 .دیببر نام را هیمجر قوه فهیوظ

 . بداند را یرهبر مفهوم

 درس مطالب یسازمانده

 
 

 سیتدر نیح یها تیفعال

  نیآغاز مهارت

 .میکن جلب را آموزان دانش توجه میتوان یم انتخابات از یلمیف پخش با

 

 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 یها روز در آنان یها بحث جرو ادیز تکرار لیدل به شدم ستاره و ترنم بحث جرو متوجه شدم کالس وارد نکهیا از پس 

 . آمدند کالس به دوباره ها آن یدو هر قهیدق ۴ از بعد.  فرستادم دفتر به را آنان گذشته

 هم ریمد خانم دفتر دم میرفت اون از بعد و نبود مدرسه معاون ییرضا وخانم دفتر میرفت ما خانم: گفتند ستاره و ترنم

 .بودند سادهیوا اونجا سرگردان هم ششم و پنجم یها کالس ندگانینما از تا سه دو بود شلوغ هم دفتر دم.  نبود اونجا

 ختهیر هم به زیچ همه. ندارند حضور مدرسه در یعبدل خانم و ییرضا خانم است بد چه که: گفتند زین ستاره و ترنم و 

 ......و. کردند یم خواست یم دلشان یکار هر و رفتند یم اونور به ور نیا از ها ندهینما بود شده

 افتد؟ یم یاتفاق چه ندیاین مدرسه به ماه کی تا معاون و ریمد اگر: دیپرس معلم 

 شود؟ یم چه موقع آن ردینگ عهده به را یتیمسئول یکس چیه اگر 

 ؟ دیبخوان درس یا مدرسه نیچن در دیتوان یم شما ایآ 

 .دهد انجام درست را شیکارها تواند ینم کس چیه اجازه خانم: داد پاسخ یهست 

 . ندارد ینظم و زدیر یم هم به مدرسه: گفت ترنم 

  شود؟ یم چه نباشد مسئول و ریمد اگر است کوچک جامعه کی مدرسه: معلم

 . زدیریم هم به کارها تمام: ستاره
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 و میبخوان درس درست میتوان ینم مدرسه در ما:  یهست  شود؟ یم چه باشد نداشته وجود مقررات و قانون اگر:  معلم

 . میکن شرفتیپ

 افتد؟ یم یاتفاق چه نشود انجام کار میتقس اگر:  معلم

 به شود انجام یگروه دیبا که کارها از یلیخ و دهد انجام دیبا یکس چه را یکار چه داند ینم کس چیه: شیستا و دایآ 

 .دهد انجام را کار آن تواند ینم ییتنها و تنهاست شخص چون خورد یم شکست

  ؟ شود یم چه دیایب شیپ ما جامعه یبرا یطیشرا نیچن اگر میرو یم تر بزرگ جامعه سراغ به: گفت معلم

 ؟یمقررات و قانون نه و باشد داشته سییر نه که یا جامعه.  میباش داشته یا جامعه نیچن ما دیکن فکر حاال

 ؟ میباش داشته رفاه و شیآسا یا جامعه نیچن در توان یم ایآ 

  ؟..... و میکن شرفتیپ یا جامعه نیچن در میتوان یم ایآ 

  شد؟ یم چه و دهد؟ انجام خودش را کارها یتمام توانست یم ایآ داشت ریمد فقط مدرسه اگر: معلم

 . دهد انجام خودش را کارها یتمام تواند ینم و تنهاست ریمد خانم نه: دیمهش

  م؟یکن کار چه

 .  میکن میتقس را کارها:  شیستا

  کند؟ یم میتقس یکسان چه نیراب کارها ریمد: معلم

 ... دارو دفتر ، مدرسه معاون بهداشت، یمرب نیب: دیمهش و یهست و شیستا 

 افراد نیب کارها دیبا میکن یم یزندگ آن در ما که یا جامعه در پس.  کرد میتقس افراد نیب را کارها دیبا ها بچه بله

 . دهند انجام یخوب به را آنها بتوانند تا شود میتقس

 . هیمجر قوه و مقننه قوه ، هییقضا قوه.  است شده میتقس قوه سه نیب کارها ما حکومت در

 کند؟ یم نظارت... و معاون و بهداشت یمرب کار بر یکس چه: معلم 

 ریمد: دیمهش 

 زمان طیشرا اساس بر امبریپ و است نبوده دارد وجود امروزه که یطیشرا و امکانات از یلیخ امبریپ زمان در: معلم 

 نیا یکس چه میندار امبریپ ما و دیآ یم شیپ یخاص طیشرا یوقت امروزه اما کردند یم انیب را مردم فیوظا و احکام

  دهد؟ یم انجام را کار

 رهبر: ایدن

 دارد؟ نظارت قوه سه بر یکس چه ما جامعه در پس: معلم 

 رهبر: ایدن 

 .  شما بر نیآفر 

  دهد؟ یم انجام یکار چه هییقضا قوه: معلم

 . کند یم یدگیرس ما یدعوا به خانم:ایدن

 .کند یم یدگیرس ما یدعواها و اتیشکا به که هاست یدادگستر شامل هییقضا قوه ها بچه درسته: معلم 
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 خانوادست؟ هم یا کلمه چه با هیمجر ها بچه 

 یمجر خانم: ساغر 

  اجرا خانم:  دیمهش 

 . کند اجرا را نیقوان است قرار که یکس یعنی پس دیآ یم اجرا از هیمجر ها بچه درسته

 شه؟ یم یچ هیمجر قوه فهیوظ پس 

 .کند یم اجرا را مقررات و نیقوان که یکس: ترنم 

 .  است شده لیتشک مجلس ندگانینما و و یاسالم یشورا مجلس از زین مقننه قوه:  معلم

 ؟ هیچ فشونیوظ:  معلم

 .دهند یم نظر خانم: یهست 

  کنند یم بیتصو رو یزیچ هی خانم:  ترنم 

 با میبتوان تا کنند بیتصو مجلس در رو نیقوان یسر هی که دارند فهیوظ نگهبان یشورا و مجلس ندگانینما ها بچه بله

 .میکن شرفتیپ و میباش داشته بهتر و منظم یا جامعه نیقوان اون تیرعا

  ؟ است داده نشان هیدوسو فلش دو با نمودار ریز رو مردم کتاب ۴۰ ص در چرا 

 جمع به خدمتشان شدن تمام از بعد و روند یم باال مقام به و شوند یم انتخاب که هستن یافراد همان مردم رایز: ثنا

 . گردند یم باز مردم

 .کند یم انیب را مردم و حکومت نیب ارتباط یبرقرا رایز: یهست

 کنند اجرا را آنها دستورات دیبا مردم و دارند یباالتر مقام صفحه یباال در افراد رایز: ترنم 

  ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 .کرد پرسش آموزان دانش از را ریز سواالت لیقب از توان یم سیتدر نیح

 . دیببر نام را مقننه قوه فیوظا از مورد۲

 .  دیببر نام را هیمجر قوه فیوظا از مورد۲

 . دیببر نام را هییقضا قوه فیوظا از مورد۲

 ( مورد ۲.)دیببر نام را حکومت فیوظا 

 کردن نیتمر مهارت

 از کدام هر به دارد وجود گروه ۶.  کنم یم میتقس نفره ۴ یها گروه به را کالس آموزان دانش ابتدا کردن نیتمر یبرا 

 یاعضا ابتدا که شود یم داده( یرهبر ، حکومت فیوظا ه،ییقضا قوه ه،یمجر قوه مقننه، قوه:  مباحث) یمبحث ها گروه

 یم تابلو یپا به گروه در داوطلب به نفر کی آن از پس و دهند حیتوض هم یبرا را آن سپس بخوانند را آن یهمگ گروه

 .شود یم تکرار و مرور آموزان دانش یتمام یبرا مباحث یتمام گونه نیا و دهد یم حیتوض ها گروه گرید یبرا و دیآ

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 آموزان دانش با را ریز شعر. کرد تر جذاب آموزان دانش یبرا یشعر خواندن با را درس بر مرور و یبند جمع توان یم
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 :میخوان یم

  زیعز و خوب کشور

  آباد رانیا اسمش

 هست گربه کی شکل به

 شاد و خوب یمردم با 

 فعالن قوه تا سه اون ی اداره واسه 

  کشور ی قوه سه هر

 رهبر نظر ریز

  مقننه قوه 

 قانون بیتصو کارش

  هیمجر وقوه 

  قانون یاجرا کارش

  هییقضا قوه

  قضاوت شده کارش

 نظارت اون کنه یم نیقوان یاجرا بر

 باشه یشاک یکس هر 

 باشه یاختالف ای 

 دادگاه یتو شه یم حل 

  راهشه نیبهتر نیا

 کردم یبند جمع آنها یبرا تینها در

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 .دارد را یگذار قانون فهیوظ مقننه قوه

 غلط                           حیصح

 .کند یم نظارت نیقوان درست یاجرا بر هیمجر قوه 

  غلط                           حیصح

 .شوند یم انتخاب مردم توسط کباری سال ۵ هر مجلس ندگانینما

  غلط                            حیصح

 .است آن یاساس قانون ، کشور هر قانون نیمهمتر

  غلط                            حیصح

 .شوند یم انتخاب مردم توسط کباری سال ۵ هر جمهور سیرئ 
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  غلط                             حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 .کند یم نظارت............ قوه سه یها تیفعال به

 . دارد نام.............  به حکومت گانه سه یقوا

 . شوند یم انتخاب.....................  توسط یاسالم یشورا مجلس ندگانینما 

 . شد روزیپ........  یرهبر به و..........  سال در رانیا یاسالم انقالب

 .باشد یم..............................  کشور در مقننه قوه فهیوظ

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

  ؟ است مقننه قوه فیوظا از کی کدام

  شیآسا و رفاه لیوسا نیتام و نیقوان یاجرا( الف

  نیقوان درست یاجرا بر نظارت( ب

     یگذار قانون( ج

 مورد سه هر( د

  است؟ قوه کدام به مربوط نگهبان یشورا

 وب الف موارد( د      مقننه( ج   هیمجر( ب    هییقضا( الف

 کند؟ یم نظارت قوه سه یها تیفعال بر یکس چه 

 کدام چیه( د  جمهور سییر و وزرا ئتیه( ج  رهبر( ب  جمهور سییر( الف 

  ؟ است هییقضا قوه فیوظا از کی کدام 

 مردم رفاه و شیآسا نیتام و نیقوان یاجرا( ب              یگذار قانون( الف

 کدام چیه( د      نیقوان درست یاجرا( ج 

 شود؟ یم لیتشک یکسان چه از هیمجر قوه 

 ج و الف موارد( د     رانیوز( ج    نگهبان یشورا( ب        جمهور سییر( الف 

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 ( مورد ۳) اند کدام حکومت فیوظا نیمهمتر

 است؟ یحکومت نوع چه یاسالم یجمهور

 ( مورد۳) د؟یکن انیب یاساس قانون طبق را یاسالم جامعه رهبر یژگیو

  د؟یببر نام را دولت یکارها از مورد سه

 د؟یده حیتوض شود یم انتخاب چگونه جمهور سییر 

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 .است مناسب فیتکل یبرا قضاوت مضمون با کوتاه شینما کی یاجرا 

 درس یبررس و نقد

 

  درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ
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 . بود خوب اریبس درس ینوشتار سبک

 . است درس با متناسب ریتصاو و ها عکس 

 . دارند هم با یخوب یهمبستگ شده نوشته مطالب

 .است شده آورده یخوب فیتکال زین درس یانتها در 

 

 درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و تعیین

  جمله از شود یم دهید هم یضعف نقاط اما دارد درس نیا که یمثبت نقاط به توجه با 

 مطالب یبعض گفتن خالصه و درس یمحتوا ینیسنگ

 

 

  درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعمل یراهبردها و مناسب یها شنهادیپ ارائه

 آشنا مدرسه قالب در کشور اداره با ها آن تا میبده آموزان دانش به را ها کالس و مدرسه اداره و مدرسه اریاخت روز کی 

 .شوند

 

  درس ضعف نقاط و بیمعا لیتعد ای حذف جهت یعمل یراهبردها و مناسب یها شنهادیپ ارائه

 آموزان دانش یبرا که آورد ینم درس کی در کبارهی را مطالب و شد یم آورده درس دو در درس نیا یمحتوا نکهیا 

 یادیز عالقه موضوع نیا به آموزان دانش رایز شد یم داده باره نیا در یشتریب حاتیتوض و باشد نیسنگ و  نامفهوم

 کبارهی به را مطالب نیا همه توان ینم درس تیمحدود لیدل به و هستند خواهان را یشتریب اطالعات و دهند یم نشان

 .گذاشت درس کی در آموزان دانش اریاخت در

 

 


