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طرح 
 درس 

 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی        کشور ما چگونه اداره می شود 

هدف 
 کلی 

 نحوه اداره کشور و نوع و اجزای اداره کننده حکومت در ایران آشنایی با 

اهداف 
 جزیی 

 با لزوم وجود حکومت در کشور آشنا شود 
 وظایف حکومت و قوای سه گانه را با ذکر مصادیق بیان کند

 ع حکومت کشورمان را بداندنو
 با مفهوم وظایف والیت فقیه و ضرورت وجود رهبر آشنا شود 

 با قانون اساسی و اهمیت وجود آن آشنا شود 

مفاهیم 
 کلیدی 

  قانون اساسی  –رهبری  –قوای سه گانه  –حکومت 

 تابلو –کار برگ  –کتاب  وسایل

 ند انتظار می رود لزوم وجود حکومت را بدا انتظارات
 انتظار می رود اجزای حکومت را بداند

 انتظار می رود قانون اساسی را تعریف کند 
 انتظار می رود نحوه انتخاب اعضای قوای سه گانه را بداند

 انتظار می رود وظایف قوای سه گانه را بداند 
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پیش از 
 تدریس

مدرسه و با  ز معاونینایکی  ی خوش آب و هوا که به همراهابتدا داستانی را تعریف کنید مربوط به اردوی دانش آموزی در منطقه ا
شکالتی پیش ممی سد چه نتاده رعایت قوانین و مقرراتی برگزار می شود و حاال بپرسید که اگر هیچ مسئولی برای کنترل بچه ها فرس

 می آمد 
 جواب های درست و کامل را پای تابلو بنویسید

ه و ز افراد مانند جامعاه بزرگتر ک گرویرا به نمودار مدیر مدرسه و وظایف معاونین جلب کنید . حاال وارد  با این پیش زمینه توجه بچه ها تدریس 
 مت نیاز داریم .یز به حکوشور نککشور شوید و بیان کنید همانطور که برای اداره یک گروه اردو به افرادی نیاز است برای اداره یک 

 ه شودو نوشتچه می دانند ؟ پاسخ های کامل و درست تشویق شده و پای تابلاز آنها بپرسید از حکومت و وظایف آن 
سالمی ایران ات جمهوری حکوم در گام بعدی بررسی حکومت کشور ایران مد نظر است که ابتدا اشاره ای به انقالب اسالمی و برقراری

 و نوشتن قوانین اداره کشور در کتاب قانون اساسی کنید 
 سپس به بررسی افرادی که در اداره حکومت نقش دارند بپردازید . 

 ر جامعه است ر نظر رهبوه زیقابتدا تقسیم حکومت به قوای سه گانه و وظیفه هر کدام را مطرح کرده و بیان کنید که رهبری هر سه 
اشد ب عالم و شجاع ادل ،عی باید فردی در مورد خصوصیات رهبر یک جامعه به بحث بپردازید و به این هدف که رهبر جامعه اسالم

 برسید
این قوانین که  دی بگوییدام بعگسپس به مقام بعدی کشور یعنی رئیس جمهور اشاره کنید و درباره وظایف قوه مجریه گفتگو کنید . در 

 ردازید پها بقوه مجریه اجرا می کند از طرف چه کسانی است و به معرفی قوه مقننه و نمایندگان مجلس و وظایف آن
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ه عهده قوه کایت ها بف و شدر آخر با مطرح کردن این موضوع در اگر در جایی قوانین حکومت رعایت نشود وظیفه رسیدگی به اختال
 قضاییه و از طریق دادگاهها می باشد ، مجدد به بررسی وظایف قوای سه گانه بپردازید

 انجام فعالیت ها جهت بررسی آموخته ها مد نظر است . 

 هندش ارایه دگزار با مراجعه به کتاب قانون اساسی بخشی از قوانین مربوط به آموزش و پرورش در کشور را به صورت -1 لیت فعا

 انجام کاربرگ -2

 شرکت در فعالیت گروهی و پرسش و پاسخ  -3

 

 دانش آموز می تواند لزوم وجود حکومت در کشور را بیان کند  -1 ارزشیابی 

 سه گانه را بیان کنددانش اموز می تواند وظایف قوای  -2

 دانش آموز می تواند نحوه انتخاب قوای سه گانه را بیان کند  -3

 

 


