
فایل ورد و قابل این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید 

ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

 

1 
 

 سمه تعالياب

  اريخ:ت               مطالعات اجتماعی                        اداره آموزش و پرورش ..........           نام درس:

 دقيقه 35 مان:ز                                آموزشگاه .............                             کوه ها و دشت های زیبا موضوع:

  جري:م                        هارم ابتدایی                                                                       چ پايه:

 اهداف كلي
 )حيطه شناختی( فراگيران با تعاریف کوه دشت ، جلگه ، کوهپایه و... آشنا می شوند .

 طفی(حيطه عا)شوند. عالقه مند میاری ها طبيعت وکوه ها و دشت ها و انواع ناهموفراگيران نسبت به 

 حرکتی( -کنند. )حيطه روانیخود استفاده می یپيرامونمحيط فراگيران از این درس در 

 اهداف رفتاري

 رود در پايان درس بتوانند:از فراگيران انتظار مي

 اختی (نش – مفاهيم ناهمواری ، دشت ، جلگه ، کوهپایه ، آبرفت ، و ... تعریف کند . ) دانش -1

 دانش ( –بلندترین قله ی ایران را ذکر کند ) شناختی  -2

 دانش ( –مورد از جلگه های مهم ایران را نام ببرد .) شناختی  4 -3

 دانش ( –وسيع ترین دشت ها و جلگه های ایران را ذکر کند ) شناختی  -4

 درک و فهم ( –شناختی تفاوت رود و جویبار را توضيح دهد . )  -5

 م (م و فهدرک –لخيز را تميز داده و تفاوت ان را بيان کند . )شناختی دشت کویر و دشت حاص -6

 م (ک و فهدر –نحوه ی تشکيل رود و جویبار و آبرفت را بر روی ماکت توضيح دهد . ) شناختی  -7

 دریافت ( _با دقت به صحبت های معلم گوش ميدهد . )عاطفی  -8

 و ها کوه کرذ ، کتاب تصاویر با ابطهر در توضيح قبيل از معلم سوی از شده مطرح سواالت به –9

 دهد می پاسخ ، است زندگيشان محل اطراف در که هایی دشت

الگو ها و روش 

 هاي تدريس
 یادسپاری روش ، تلفيقی ، پاسخ و پرسش ، سخنرانی ، نمایشی

رسانه و وسايل 

 آموزشي

ه های زمانی مختلف در دورتصاویری از محالت  -2و  1کاربرگ های شماره  -رایانه -تابلو -کتاب درسی

 متفاوت

فعاليت 

 مقدماتي

 -يابغو  حضور -بررسی وضعيت فيزیکی و روانی فراگيران -سالم و احوال پرسی -ورود به کالس

 دیدن تکاليف درسی -بيان مناسبت روز یا هفته

 زمان 

ارزشيابي 
 2نند و هرچه از آن می فهمند از دانش آموزان می خواهيم به عکس های ابتدای درس نگاه ک

 دقيقه
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تشخيصي 

 آغازين

 توضيح دهند .

ببرند   نام رددا وجود که اگر ؟ دارد وجود اطرافشان در هایی دشت و ها کوه چه بپرسيم آنها از  

 . دهند توضيح ؟ اند کرده سفر مناطق این به تاکنون آیا _

آمادگي و 

 ايجاد انگيزه

 هبردن دانش آموزان به یک اردوی تفریحی نيم روز

 2 نمایش عکس هایی در رابطه با کوه ، دشت و ...

 ارائه درس

 فعاليت فراگيران فعاليت معلم

ارزشيابی آغازین به مرور درس قبل و پس از 

 ارائه درس جدید می پردازیم:

چند گروه  صورت دانش آموزان را بهدر ابتدا 

و برای نام گذاری آنها به  تقسيم می کنيم.

 صورت زیر عمل می کنيم:

را تصور کنيد.. محل زندگيتان معلم: بچه ها 

وقتی از خانه ی خود بيرون می آیيد چه 

 چيزهای مشاهده می کنيد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به صورت گروهی بحث کنند و روی برگه 

 بنویسند.

 ، محلهکوه ، خيابان ها فراگيران: 

 .معلم یک نام را برای هر گروه انتخاب می کند

 

طبيعت می خواهيم تا درباره ی  گروه راز ه

 مشورت کنند شهر خودشان 

 

از هرگروه یک نفر به پای تخته می آید و 

سایر  هایی را که نوشته اند بخوانند . اززچي

فراگيران خواسته می شود تا نظر خود را بعد از 
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معلم نيز نکات ناگفته رو تکميل می کند در 

جلگه و آبرفت نيز تدریس می نتيجه قسمت 

 شود 

عکس های مختلف به فراگيران نمایش داده 

ا خواسته می شود درمورد آنه می شود و از آنها

 بحث کنند

 

 

پخش می شود و از کليپی از کوه و دشت 

 فراگيران می خواهيم به آن توجه کنند.

 

 

 

 

 

کاربرگ های مربوط به این  فعاليت هاودر آخر

 گردد.می درس نيز بررسی 

 

ی را معرفی کرده بگویند. هر فراگيری که مکان

قسمتی از متن درس توسط  در همين قسمت

 یکی از دانش آموزان خوانده می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراگيران به صورت گروهی نظرات خودشان را 

روی یک برگه می نویسند و معلم از آنها می 

 خواهد که پس از کامل کردن نظراتشان ، ان را

 برای جلسه ی آینده بياورند . 

 

انش آموزان سواالتشان را به صورت گروهی د

  جمع آوری می کنند و از معلم می پرسند .
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 نمونه سواالت درس 
 

 دارد نام پست منطقه زمين صاف های قسمت ؟ معناست چه به پست ی منطقه-1

  اورست ؟ است کدام جهان قله ترین بلند-2

 هيماليا ؟ است کدام جهان کوه رشته بلندترین-3

 و نانسم های شقایق دشت.  واژگون های الله دشت ؟ چيست حاصلخيز و کویری های دشت از ونهنم چند-4

  کویر و لوت دشت.  فارس نرگس دشت.  گيالن

 الهيجان شهرستان و ماسوله روستای ؟ بزنيد مثال را ایران های کوهپایه در واقع شهرهای و ها روستا از یکی_5

خالصه و جمع 

 بندي

ی تهيه زارشگاز بچه ها می خواهيم که درمورد اردوی نيم روزه ای که جلسه ی قبل رفته بودند 

 5 کنند و برای جلسه ی بعد بياورند .

ارزشيابي 

 تكويني

 پرسيم مانند:ال از فراگيران مياز درس امروز چند سؤ

 کوهپایه چيست ؟ 

 جلگه به چه معناست ؟

 بلند ترین قله ی ایران چه نام دارد ؟ وسيع ترین جلگه ی ایران کدام است؟ 
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 تعيين تكليف

 ید را خوانده و کاربرگ های آن را  تکميل کنند.درس جد فردي:

 ته اند بنویسند . گزارشی درمورد اردویی که رفبه صورت گروهی : گروهي

 آلبومی از عکس هایی که درمورد طبيعت است تهيه کنند. خالق:
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