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 موضوع درس:

 (1تعاون) 

 مدت زمان:

 دقیقه53 

 نام درس:

 مطالعات اجتماعی هشتم 

 شماره درس:

 یک

 نام آموزگار:

 

 هدف کلی تدریس دانش آموزان با تعاون و اشكال مختلف آن در خانواده ، مدرسه ، محله آشنا مي شوند .

 : آشنايي فراگيران با
 مفهوم تعاون را درك كند-
 هاي مختلف تعاون را بشناسدجلوه ها و شكل -
 نتيجه همكاري و همدلي در خانواده را بفهمد-
 آيات و روايات در مورد تعاون و همكاري را بيان كند-
 شكل هاي تعاون در محلّه را تشريح كند-
 موانع تعاون و همكاري را بيان كند-

 هدف های جزئی

 حیطه شناختی:

 معني تعاون را بيان كند .-
 تعاون در محله را طبقه بندي مي كند .جلوه هاي -
 آيه قرآن را در رابطه با تعاون ترجمه مي كند-
 يك خاطره از تعاون را مثال بزنيد-
 عواملي كه مانع از همكاري مي شود را روي يك نمودار نشان مي دهد .-
 شكل هاي تعاون در مدرسه را نام ببرد-

 حیطه مهارتی:

 م همكاري با افراد رفع مي كنداشتباهات خود را در زمينه ي عد-
 بتواند رابطه موثر و مفيد با ديگران در خانه ، مدرسه و محلّه برقرار كند-

 حیطه نگرشی

 به ارزشمند بودن مقام همسايه در دين اسالم باور داشته باشند .-
 .به تعاون در خانه و مدرسه و محلّه عالقمند مي شوند -

 اهداف رفتاری

 روش تدریس سوال طرح - توضيحي - گروهي بحث - پاسخ و پرسش –نمايشي 

 دفترچه قرض الحسنه -بحار االنوار -قرآن  -آموزشي cd  -كتاب درسي 
وسایل و رسانه های 

 آموزشی
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 آغاز كالم با نام و ياد خدا
و احوال پرسي مسال  

 تبريك سال تحصيلي جديد
رواني دانش آموزانحضور و غياب و بررسي علل غيبت و دقت در حاالت روحي و   

 

 فعالیت های مقدماتی

 : با طرح چند سوال از درس قبل ميزان اطالعات دانش آموزان را براي شروع درس ارزيابي مي كنيم
 نمونه اي از تعاون و همكاري را توضيح دهيد

 آيا مي توانيد مثالي ازهمكاري در خانواده را بيان كنيد-

 رفتارهای

 ورودی و

 ارزشیابی

 تشخیصی

 فعالیت های آموزشی معلم فعالیت های یادگیری دانش آموزان زمان
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 توجه دانش آموزان به آيه و تفكر در مورد آن -
دانش آموزان شباهت هاي دو داستان نقل شده را بيان مي  -

 كنند
 همكاري و تعاون در دو داستان را توضيح مي دهند -
بيان مي  دانش آموزان با دقت به فيلم ، نتيجه ي آن را -

 .كنند
 دانش آموزان با جستجو در اينترنت سخناني از معصومين در

 باره تعاون را يادداشت و به كالس ارائه مي دهنددر
 مي پردازند دانش آموزان به بيان نظرات خود در مورد حديث -
دانش آموزان با توجه به موضوع درس نمونه هايي از تعاون  -
 در

 را توضيح مي دهد(بين همسايه ها  )مدرسه و محلّه
 

همراه با ترجمه از طريق ( 2سوره مائده آيه   )تالوت آيه اي از قرآن  -
 سي دي روي تابلو هوشمند

 ايجاد تفكر و انگيزه و تحريك قوه ي تحليل دانش آموزان با نقل دو -
 داستان از تعاون و همكاري

 مدرسه نمايش فيلمي در ارتباط با تعاون و همكاري در -
مي  معلم نمونه هايي از سخنان معصومين را در رابطه با تعاون بيان-

 كند
ايده ها و نظرات دانش آموزان را روي تابلو نوشته و بعد از آن نوشته 

بررسي كرده تا به معني و  هاي روي تابلو را همراه با دانش آموزان
 مفهوم تعاون و همكاري برسيم

 شود در مورد رفتار با همسايه بيان مي )ع(حديثي از امام صادق -
معلم شكل هاي مختلف تعاون در خانواده ، مدرسه و محلّه را توضيح  -

 دهد و تصاوير مربوط به آن را نمايش مي دهد مي

 جمع بندی خالصه و جمع بندي مي كندpower pointمعلم نكات مهم مطالب تدريس شده را يك بار ديگر در محيط  

 درس جديد :چند سوال از 

 معني تعاون چيست ؟-
 فعالیت های تکمیلی
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 . جلوه ها و شكل هاي تعاون را نام ببريد-
 سه مورد از شكل هاي تعاون در محله را نام ببريد-
 . چه عواملي مانع تعاون و همكاري مي شوند مثال بزنيد-
 آيا صحيح است كه در خانه همه ي كارها بر دوش يك نفر گذاشته شود؟ چرا ؟-

 تعيين تكليف:

 و تمرين درس براي هفته آينده مرور-
 نمونه هاي ديگري از تعاون و همكاري در مدرسه را روي برگه بنويسيد-
 طرح چند سوال از متن درس-

 (در فيلم و عكس – آيات و احاديث – نقاشي –ديواري روزنامه–پاور پوينت )با توجه به توانايي خود يكي از فعاليت هاي -
 .به كالس ارائه دهيدحركات زمين تهيه و با  ارتباط

 
 

 

 

 

 

 موضوع درس: 

 2تعاون

 مدت زمان: 

 دقیقه53

 نام درس: 

 مطالعات اجتماعی هشتم

 شماره درس:

 دو

 نام آموزگار:

 

 هدف کلی تدریس آموزان با پديده تعاون و تاثير آن در شكوفايي و پيشرفت و نقش خيرين در اين مبحث آشنايي دانش
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 : فراگيران باآشنايي 

 :دانش آموزان در پايان اين درس با موارد زير آشنا مي شوند
 هاي تعاون آشنايي با ويژگي -
 آشنايي با ديدگاه قرآن و اسالم درباره تعاون -
 آشنايي با خيرين -
 آشنايي با پديده وقف در جامعه -
 هاي آنها هاي تعاوني و ويژگي آشنايي با شركت -
 ت تعاونيآشنايي با چند شرك -

 هدف های جزئی

 : پس از تدريس اين درس انتظار داريم تا دانش آموزان بتوانند

 يابد.به شناخت بيشتر جامعه پيرامون خود و نحوه مشاركت و تعاون بيشتر در كشور آگاهي مي -
نموده باور و يقين به نقش دين اسالم به عنوان مكتبي كه زمينه را براي تحقق همياري و همكاري در جامعه فراهم  -

 يابد.
 تواند تعريفي از تعاون در جامعه داشته باشد. مي -
 كند مسئول بدانند.خود را در مقابل خداوند، خود، ديگران و محيطي كه در آن زندگي مي -

 ـ نسبت به فوايد تعاون و همياري در مدرسه و جامعه علم به دست بياورد.
 نسته و شناخت عميق آنان را نسبت به جامعه درك نمايدعلل گرايش افراد خير را به تعاون دا-
 هاي تعاوني را به نمايش بگذارد.-به صورت گروهي از طريق ايفاي نقش يكي از شركت -

 اهداف رفتاری

بارش  –همياري و همكاري دانش آموزان در تدريس با همكاري در گروه  –ايفاي نقش  –كاوشگري  –پرسش و پاسخ 

 استفاده از فناوري و اطالعات –طراحي جداول شبكه اي  –مغزي 
 روش تدریس

سي دي طراحي شده توسط معلم يا  -ديتا پروژكتور  –تصاوير مربوط به تعاون و همياري از روزنامه ها و ...  –كتاب درسي

جدول طرح  –ته ماژيك و تخ –استفاده از بروشورهاي طراحي شده توسط معلم يا شركت هاي تعاوني –دانش آموزان 

 چارت آموزشي براي نشان دادن عملكردهاي گروه ها –شبكه مفهومي 

وسایل و رسانه های 

 آموزشی

معلم با خوشرويي وارد كالس ميشود، ضمن اجراي طرح همگام باقرآن و احوالپرسي و حضور و غياب دانش آموزان ، 
ده مي شود. چيدمان صندليهاي كالس به صورت گروهي وبه تكاليف و فعاليتهاي خارج از كالس آنان را بررسي و امتياز دا

 مي باشدu شكل

فعالیت های 

 مقدماتی

براي ورود به مبحث تعاوني ها و وقف ابتدا درباره كتابخانه موقوفه نزديك مدرسه صحبت نموده سپس درباره تعاوني 
 مدرسه و اينكه سود حاصل براي چه كارهايي خرج ميشود صحبت نموده.

 رفتارهای

 ورودی و

 ارزشیابی تشخیصی
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آموزان و -معلم با روحيه شاد وارد كالس شده درس را با آيه قرآن )همگام با قرآن( آغاز نموده به حضور و غياب دانش
 كارهاي دانش آموزان در بدو شروع درس پرداخته و به بررسي تعدادي از پوشه بررسي روحيات و حاالت رواني دانش

 ها را نسبت به انجام كارهاي گروهي پرداخته )جلسه قبل درباره صندوق گزارش نمايندگان گروهآموزان پرداخته و نيز 

 .آموزان به صورت گروهي نشستند هاي تعاون خواسته شده تا تحقيق نمايند( و دانش

 ایجاد انگیزه

 آماده سازی و ارائه درس زمان
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آموزان درباره صندوق خيريه يكي از مساجد اجرا شده و اهداف ايجاد اين -دانشبراي ايجاد انگيزه ابتدا نمايشي توسط گروهي از 
هاي تعاوني نشان  هايي از سازمان امور اوقاف، خيرين و صندوق ها اجرا كنند. سپس توسط ديتا پروژكتور عكس صندوق را براي بچه

اي زير را كامل  استه به صورت فردي جدول شبكهآموزان خو داده شده و توضيحات الزم را بر روي اساليدها داده سپس از دانش
 نمايند.

 آيا شما دوست داريد انجام دهيد؟ كندچه مشكلي را حل مي آيا در شما وجود دارد انواع انفاق

    علم

    مال

    از عمرمان

 آموزاني را بلند كرده و خواسته گزارش حل جدول را بدهند به صورت تصادفي دانش

 اهداف آن هاي آنويژگي يابديك شركت تعاوني رسميت ميتعداد اعضا كه 

   

 را انجام داده و نتيجه را ارائه دهند. 7فعاليت صفحه 
هايي كه كتاب به آن اشاره كرده  هاي كتاب را نشان داده و درباره شخصيت بر روي تابلوي كالس واژه خيرين را نوشته و عكس

 آموزان را در اين باره خواسته؛-دانشتوضيحات الزم را ارائه نموده و نظر 

 را در كالس انجام داده و نتايج را بررسي كرده؛ 8صفحه  4 -0آموزان خواسته فعاليت  از دانش

 :محورهاي ارزشيابي

 توسط دانش آموزان 8و  7ارائه شفاهي مطالب و جمع بندي درس و انجام فعاليت صفحات 
 مفاهيم اصلي با توجه به اهداف و حيطه هاي پيش بيني شده در طرح درسميزان مشاركت در بحث و گفتگو سؤال از 

 جمع بندی
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 آموز )فردي( طرح چند سوال تفهيمي از متن درس توسط دانش -1

پديا و يا سازمان اوقاف درباره وقف و چند جايگاه فرهنگي درماني و يا آموزشي كه توسط  هاي رشد و يا وكي از سايت -2
 ساخته شده است را تحقيق كنن و گزارش آن را به كالس ارائه دهند )فردي(خيرين وقف و يا 

روزنامه ديواري و يا محتواي الكترونيكي درباره نگرش اسالم درباره وقف و جايگاه آن را از ديدگاه اسالم و پيامبر و  -0
 امامان بررسي كرده و به كالس آورده )گروهي(

فعالیت های 

تکمیلی و تعیین 

 تکلیف

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع درس: 

 ساختار و تشکیالت دولت

 مدت زمان: 

 دقیقه53

 نام درس:

 مطالعات اجتماعی هشتم 

 شماره درس:

 سه

 نام آموزگار:

 

 هدف کلی تدریس آشنايي فراگيران با ساختار و تشكيالت دولت

 :دانش آموزان در پايان اين درس با موارد زير آشنا مي شوند

 تشكيل مي دهند؟قوه مجريه را چه كساني  -1
 مراحل انتخاب و شروع به كار رئيس جمهور كدام اند؟ -2
 شرايط يك فرد براي انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور چيست؟ -0
 وزارتخانه هاي موجود در كشور كدام اند؟ -4

 هدف های جزئی
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 : پس از تدريس اين درس انتظار داريم تا دانش آموزان بتوانند

 حیطه شناختی:

 رئيس جمهور در اداره كشور را بيان كنندنقش  -
 ـ به اهميت نقش رهبري در مراسم تنفيذ پي ببرند.

 . حقوق طبيعي انسان ها را توضيح دهند-
 نسبت به كاركرد وزارتخانه ها شناخت پيدا نمايند. -

 حیطه مهارتی

 مراحل انتخاب وشروع به كار رئيس جمهور را توضيح دهند. -
 قانوني در فرآيند انتخابات رياست جمهوري فعاالنه شركت نمايند.پس از رسيدن به سن  -
 براي پيگيري و حل مسائل خود به وزارتخانه هاي مربوطه مراجعه نمايند. -

 حیطه نگرشی

 در پيشبرد اهداف دولت به سهم خود احساس مسئوليت پيدا نمايند. -
 شود.انگيزه شركت در انتخابات رياست جمهوري در آنان تقويت  -

 اهداف رفتاری

 روش تدریس گفتگو –نمايشي )ايفاي نقش(  –توضيحي  –پرسش و پاسخ 

 روزنامه هاي رسمي كشور –تصاوير رؤساي محترم جمهور  –وايت برد  –ماژيك  –كتاب درسي 
وسایل و رسانه های 

 آموزشی

 آغاز كالم با نام و ياد خدا
 سالم و احوال پرسي

 تبريك سال تحصيلي جديد

 حضور و غياب و بررسي علل غيبت و دقت در حاالت روحي و رواني دانش آموزان

 فعالیت های مقدماتی

 : با طرح چند سوال از درس قبل ميزان اطالعات دانش آموزان را براي شروع درس ارزيابي مي كنيم

جمهور فعلي چه كسي ميباشند؟ به از دانش آموزان مي پرسيم كه آيا مي دانند تصاوير مربوط به چه كساني است؟ رئيس  -
 نظر شما چه وظايفي بر عهده دارند؟ چندمين رئيس جمهور ايران هستند؟ و تدريس را با پرسش و پاسخ شروع مي كنيم.

 رفتارهای

 ورودی و

 ارزشیابی تشخیصی

 

 انگیزهایجاد  نصب تصاوير بر روي تخته كالس –حضور و غياب  –سالم و احوالپرسي با دانش آموزان 

 آماده سازی و ارائه درس زمان
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جمهور  اند را باز كرده و تيترهايي را كه در آن كلمه رئيس هايي كه همراه با خود به كالس درس آورده خواهم روزنامه آموزان مي از دانش
اطالعات، همشهري، شرق و...  در هر تيتر هايي مانند: ايران، جام جم، كيهان،  بهكار رفته است را به نوبت براي همديگر بخوانند. روزنامه

المللي صحبت شده است. در برخي صفحات  اي خاص و يا درباره مسائل داخلي ايران و مسائل بين درباره مسائل مربوط به وزارتخانه
 يكنند؟ چه تصميماتي ميتصاويري از جلسات هيئت دولت نيز موجود است. از شاگردانم ميپرسم: به نظر شما آنان درباره چه مسائلي گفتگو م

ها را جمع كرده و به ادامه درس كه  خواهم روزنامه شود. از شاگردانم مي-گيرند؟ و...  با جمع بندي بحث، وظايف كابينه دولت تدريس مي
آموزان  دانشدرباره مفاهيم: تنفيذ، تحليف و چگونگي تشكيل كابينه است با دقت بيشتري گوش دهند. در مبحث تشكيل كابينه چند نفر از 

آموزان كالس در نقش نمايندگان مجلس، مفهوم راي اعتماد -جمهور و ساير دانش هاي وزيران پيشنهادي و يك نفر در نقش رئيس در نقش
 شود. نمايند. با اين روش اين مفهوم به خوبي آموزش داده مي به وزيران را با روش نمايشي و ايفاي نقش و با مشاركت هم تدريس مي

 

 آموزان-توسط دانش 17ندي درس و انجام فعاليت صفحه ب جمع

 هاي پيشبيني شده در طرح درس پرسش از مفاهيم اصلي درس با توجه به حيطه
جمع بندی و ارزشیابی 

 پایانی

 :به صورت گروهی

روزنامه را نيز خبر درباره يك وزارتخانه را همراه متن خبر استخراج نموده و به كالس بياورند.  2جلسه آينده هر گروه 
 ها متفاوت باشد.( ها يكسان نباشد و اخبار گروه همراه خود به عنوان منبع بياورند. )خبرها و وزارتخانه

 

-تعیین تکلیف )فعالیت

 های خارج از کالس(

 

 

 

 

 


