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 طرح درس ساالنه

  منطقه :       استان :                 نام دبیر :   هفتمنام درس : مطالعات اجتماعی  

  سال تحصیلی :                          نام آموزشگاه : 

شماره و  هفته ماه

 موضوع درس

روش  اهداف رفتاری هدف کلی درس

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

:من 1درس  اول مهر ماه

 دارم حق

آشنایی دانش 

آموزان با حقوق 

خود و تالش 

برای دستیابی به 

 آن

 حق چیست؟-

سه مورد از -

حقوق شما در 

خانواده و مدرسه 

 چیست؟

پرسش و 

 –پاسخ 

بحث 

 گروهی

کتاب درسی 

سی دی  –

 –آموزشی 

 قرآن

:من 2درس  دوم

 مسئول هستم

آگاهی از 

مسئولیت های 

خود در مقابل 

خدا، خود، 

یط دیگران و مح

 زندگی

مسئولیت -

 چیست؟

سه مورد از -

مسئولیت های 

شما در برابر خدا، 

خانواده و مدرسه 

 را نام ببرید؟

 –نمایشی 

 اتدریس اعض

بحث  –تیم 

 گروهی

کتاب درسی 

سی دی  –

 –آموزشی 

تصاویر 

 –مختلف 

فیلمی از بدن 

 انسان

:چرا به 3درس سوم

مقررات و 

قوانین نیاز 

 داریم ؟

 آشنایی با قوانین

و مقررات و 

وجود آن در 

 جامعه

قانون و مقررات -

 به چند دلیل به

 وجود آمده است؟

عدم رعایت -

قانون در جامعه 

موجب چه می 

 شود؟

 –نمایشی 

بحث 

 –گروهی 

پرسش و 

 پاسخ

کتاب درسی 

سی دی  –

 –آموزشی 

تصاویری از 

 بی قانونی

:قانون 4درس  چهارم

 گذاری

آشنایی دانش 

آموز با قانون 

مقررات در جامعه 

به چند صورت به 

پرسش و 

 –پاسخ 

کتاب درسی 

سی دی  –
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و اساسی 

ضرورت وجود 

 آن در جامعه

 وجود می آیند ؟

دو وظیفه -

شورای نگهبان 

 چیست؟

 

بحث 

 -گروهی 

 نمایشی

 –آموزشی 

قانون اساسی 

تصویر  –

 مجلس

:همدلی 5درس اول آبان ماه

و همیاری در 

 حوادث

آشنایی دانش 

 آموز با راه های

همدلی در 

جامعه و 

موسسات 

مسئول در این 

 زمینه

همدلی یعنی -

 چه ؟

سه مورد از -

وظایف سازمان 

هالل احمر 

 چیست؟

بازدید علمی 

بحث  –

 –گروهی 

پرسش و 

 پاسخ

کتاب درسی 

سی دی  –

 –آموزشی 

مجالت و 

 –روزنامه ها 

 فیلم مستند

: بیمه  6درس  دوم

و مقابله با 

 حوادث

آشنایی با فایده 

ورت وجود و ضر

بیمه در جامعه و 

آشنایی با انواع 

 بیمه

 بیمه چیست؟-

انواع بیمه ها را -

 بنویسید؟

 –نمایشی 

 بارش مغزی

کتاب درسی 

نمونه بیمه  –

سی  –نامه 

 دی آموزشی

:  7درس  سوم

 تولید و توزیع

شناخت عوامل 

تولید و نقش آن 

ها در کار های 

 تولیدی

عوامل تولید را -

 نام ببرید؟

 چیست؟ توزیع-

پرسش و 

 –پاسخ 

 –نمایشی 

بحث 

 گروهی

کتاب درسی 

سی دی  –

 –آموزشی 

 فیلم مستند

:  8درس  چهارم

 مصرف

آگاهی از حقوق 

مصرف کننده و 

مسئولیت های 

 مصرف کننده

سه مورد از -

حقوق مصرف 

کننده را نام 

 ببرید؟

مصرف گرایی -

 یعنی چه؟

 –نمایشی 

بحث 

 –گروهی 

پرسش و 

 پاسخ

کتاب درسی 

سی دی  –

 –آموزشی 

بروشور های 

مراکز 

 –بهداشتی 
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کارت 

 اعتباری

 

 

:من 9درس  اول آذر ماه

کجا زندگی 

 می کنم؟

آشنایی با محیط 

های جغرافیایی 

و وسایل کمک 

آموزشی جغرافیا 

 و مقیاس

سه مورد از -

ویژگی های 

طبیعی و انسانی 

 را نام ببرید؟

 نقشه چیست؟-

حل -نمایشی

 –مسئله 

پرسش و 

 پاسخ

تاب درسی ک

 –عکس  –

کره  –نقشه 

 –جغرافیایی 

سی دی 

 آموزشی

:ایران 10درس  دوم

 خانه ی ما

آگاهی از 

موقعیت 

جغرافیایی محل 

زندگی خود و 

آشنایی با 

عملکرد 

شهرداری ها و 

دهیایری ها و 

شناخت 

 ناهمواری ها

 استان چیست؟-

رشته کوه البرز -

در کجا واقع است 

؟قله های مهم 

 آن؟

تدریس 

 –تیم  اعض

بحث 

 –گروهی 

پرسش و 

 پاسخ

کتاب درسی 

سی دی  –

 –آموزشی 

کره  –نقشه 

 –جغرافیایی 

نقشه جهان 

 نما

:تنوع 11درس  سوم

زیستگاه های 

 ایران

آشنایی با انواع 

آب و هوای ایران 

و زیست بوم 

 های آن

زیست بوم -

 چیست؟

چهار ناحیه ی -

آب و هوایی ایران 

 را نام ببرید؟

 –نمایشی 

بحث 

 –روهی گ

پرسش و 

 پاسخ

کتاب درسی 

سی دی  –

 –آموزشی 

تصاویر 

 –مختلف 

 نمایش فیلم

درس  چهارم

:حفاظت از 12

آگاهی از نقش 

زیست بوم ها در 

چرا زیست گاه -

ها تخریب می 

بحث 

 -گروهی 

کتاب درسی 

سی دی  –
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زیستگاه های 

 ایران

زندگی انسان و 

تشویق به 

 حفاظت از آن

 شوند؟

مهم ترین دالیل -

حفاظت از زیست 

گاه ها را نام 

 ید ؟ببر

–آموزشی  نمایشی

فیلم آلودگی 

تصاویر  –

 مختلف

مرور درس ها  اول دی ماه

-رفع اشکال –

آشنایی با 

نمونه سواالت 

 نوبت اول

رسیدن به 

 اهداف آموزشی

................... ..................... .................... 

امتحانات ترم  دوم

 اول

.............................. ........................ ....................... ......................... 

امتحانات ترم  سوم

 اول

 

............................ ........................ ....................... ......................... 

درس  چهارم 

:جمعیت 13

 نایرا

آگاهی از نتایج و 

آثار رشد منفی 

تراکم  -جمعیت

عوامل -جمعیت

پراکندگی 

 جمعیت

جمعیت چگونه -

 افزایش می یابد؟

تراکم جمعیت را -

 تعریف کنید؟

-حل مسئله

-نمایشی

پرسش و 

بحث -پاسخ

 گروهی

-کتاب درسی

سی دی 

آموزشی 

نقشه طبیعی 

نقشه -ایران

پراکندگی 

 جمعیت

درس  اول بهمن ماه

:منابع آب و 14

 خاک

آگاهی از اهمیت 

نقش آب و خاک 

در زندگی انسان 

و استفاده 

 از آنصحیح 

سه حوضه آبریز -

 ایران را نام ببرید؟

چه عواملی -

موجب از بین 

رفتن خاک می 

 شود ؟

 –توضیحی 

پرسش و 

بحث -پاسخ

 گروهی

کتاب درسی 

سی دی  –

 –آموزشی 

نقشه 

ناهمواری ها 

 نقشه بارش –
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رس د دوم

:گردشگری 15

 یست؟چ

آشنایی با 

گردشگری و 

انواع آن و ایجاد 

انگیزه برای 

 گردشگری

انواع گردشگری -

 را نام ببرید ؟

اهمیت -

گردشگری 

 چیست؟

-نمایشی

بارش 

-مغزی

پرسش و 

 پاسخ

-کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

-نمایش فیلم

اطلس یا 

 نقشه راه ها

درس  سوم

:جاذبه های 16

گردشگری 

 ایران

ذبه شناخت جا

های طبیعی و 

تاریخی ایران و 

آموزش فرهنگ 

 حفاظت از آن

کدام مساجد از -

نظر معماری مورد 

توجه گردشگران 

 است؟

در هنگام -

تابستان و 

زمستان کدام 

مناطق مورد 

توجه گردشگران 

 است؟

پرسش  

-پاسخ

 -نمایشی 

 توضیحی

-کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

فیلمی کوتاه 

از انواع جاذبه 

 های ایران

درس  چهارم

:میراث 17

فرهنگی و 

 تاریخ

آشنایی با میراث 

فرهنگی ، علم 

 -تاریخ

کارمورخان و 

 موزه

میراث فرهگی -

 چیست؟

 مورخ کیست؟-

بحث 

-گروهی

پرسش و 

 پاسخ

 -کتاب درسی

سی دی 

 –آموزشی 

تصاویری از 

ابنیه تاریخی 

 و موزه ها

درس  اول اسفند ماه

:قدیمی 18

ترین سکونت 

 گاه های ایران

خت قدیمی شنا

ترین سکونت 

 گاه های ایران

تاریخ ایران به -

چند دوره زمانی 

 تقسیم می شود ؟

چهار ویژگی -

تمدن ها را نام 

 ببرید؟

-نمایشی

بحث 

-گروهی

پرسش و 

 پاسخ

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

مقوایی که 

روی آن 

ویژگی های 
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تمدن نوشته 

 شده

درس  دوم

:قدیمی 18

ترین سکونت 

 گاه های ایران

اهی از ویژگی آگ

های تمدن های 

کهن ایرانی و 

پیامبران بین 

 النهرین

ن شهر تمد-

سوخته را توضیح 

 دهید؟

درباره تمدن -

جیرفت چه می 

 دانید؟

بارش 

بحث -مغزی

-گروهی

 توضیحی

نمودار خط 

زمان و 

تقسیم آن به 

دو دوره 

اسالمی و 

 پیش از اسالم

درس  سوم

:آریایی ها و 19

تشکیل 

حکومت های 

د در قدرتمن

 ایران

آشنایی با 

حکومت های 

آریایی و ویژگی 

های آن ها و 

حکومت 

 سلوکیان

دیاکو که بود و -

 چه کرد؟

مهم ترین -

پادشاه ساسانی 

که بود و چه 

 کرد؟

پرسش و 

-پاسخ

 -نمایشی

بحث 

 گروهی

 -کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

تقویم برای 

مشاهده سال 

نقشه -میالدی

قلمرو 

هخامنشیان و 

 ساسانیان

درس  ارمچه

امپراتوری :20

های قدرتمند 

چگونه کشور را 

اداره می 

 کردند؟

آشنایی با شیوه 

های اداره 

حکومت در 

دوران امپراتوری 

 های قدرتمند

منشیان و -

دبیران چه وظیفه 

 ای داشتند؟

سپاه جاوید را -

 توضیح دهید؟

بارش 

بحث -مغزی

 گروهی

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

تصاویری از 

داریوش ، 

 دشیر بابکانار

فروردین 

 ماه

درس  سوم

:اوضاع 21

اجتماعی ایران 

 باستان

آشنایی با نهاد 

ها و طبقات 

اجتماعی و نوع 

معیشت مردم 

 ایران باستان

خانواده در ایران -

باستان چه 

 اهمیتی داشت؟

جامعه ساسانی -

به چند دسته 

پرسش و 

-پاسخ

-نمایشی

بحث 

 گروهی

 -کتاب درسی

سی دی 

 زشیآمو
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 تقسیم می شد؟

:اوضاع 22درس چهارم

اقتصادی ایران 

 باستان

آشنایی با راه 

های درآمد مردم 

و حکومت و 

مخارج و هزینه 

های حکومت ها 

 در ایران باستان

چرا ساسانیان -

مانع ارتباطی 

میان چین و هند 

 با روم می شدند؟

درآمد های -

حکومتی در ایران 

باستان صرف چه 

 اموری می شد؟

تدریس 

بحث  -اعضا

-روهیگ

پرسش و 

 پاسخ

 -کتاب درسی

سی دی 

 –آموزشی 

نقشه جاده 

 -ابریشم

تصاویر از 

 سکه ها

اردیبهشت 

 ماه

برگزاری آزمون  اول

 مستمر کتبی

مرور کتاب و 

سنجش دانسته 

های دانش 

 آموزان

.................. .................... ..................... 

درس  دوم

:عقاید و 23

سبک زندگی 

دم در ایران مر

 باستان

آشنایی با 

-عقاید)دین

تغذیه و آداب 

غذا 

خوردن(وسبک 

زندگی 

 -مردم)پوشاک

 -ورزش ها

 جشن ها(

زرتشت به -

پیروان خود چه 

سفارشی کرده 

 بود؟

ورزش در ایران -

باستان چگونه 

 بود؟

-نمایشی

بحث 

-گروهی

 بارش مغزی

 -کتاب درسی

سی دی 

 -آموزشی

تصاویری از 

پوشاک و 

ظروف در 

 یران باستانا

درس  سوم

:دانش و 24

هنر  در ایران 

 باستان

آشنایی با زبان، 

خط ،دانش،هنر 

و معماری مردم 

 ایران باستان

زبان دوره های -

هخامنشی 

،اشکانیان و 

ساسانیان چه 

 بود؟

خط دوره های -

بازدید 

-علمی

پرسش و 

-پاسخ

-نمایشی

بحث 

-کتاب درسی

سی دی 

-آموزشی

 تصاویر
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هخامنشی،اشکانی 

و ساسانی چه 

 بود؟

 گروهی

 ...................... .................... ....................... رفع اشکال مرور کتاب چهارم 

 


