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مشخصات 

کلی طرح 

 درس

                                       هفتم طرح درس : روزانه    نام درس : مطالعات اجتماعی

 موضوع درس : من حق دارم 

   نفر     نام دبیر :  28تعداد دانش آموزان :        5تا  2صفحات : 

  س : دقیقه     تاریخ تدری 45مدت تدریس :         سابقه تدریس : 

    تحصیالت : لیسانس      رشته تحصیلی : 
   

هدف کلی 

 درس

 آشنایی دانش آموزان با حقوق خود در خانواده مدرسه جامعه

اهداف 

جزئی 

 درس

 آشنایی فراگیران با : 

 آشنایی دانش آموزان با مفهوم حق و حقوق   -1

 آشنایی دانش آموزان با حقوق طبیعی در زندگی-2  

 وران آموزان با مسئولیت های خود در زندگی و همچنین برخورد با دیگ آشنایی دانش-3

 محیط زندگی

 آشنایی دانش آموزان با تکالیف خود در قبال خداوند متعال-4

 سوره ی اسراء و اهمیت آن در زندگی 70آشنایی با مفهوم آیه -5

اهداف 

 رفتاری

 ند :پس از تدریس این درس انتظار داریم تا دانش آموزان بتوان

 سوره ی اسراء بیان کنند .  70نظر خود را راجع به آیه ی -1

 منظور از حق را بیان کنند . -2

 حقوق طبیعی انسان ها را توضیح دهند .  -3

 چند مورد از نعمت های الهی و حق برخوداری از آن ها را نام ببرند . -4

 حقوق خود را در خانواده توضیح دهند . -5

 رسه بیان کنند . حقوق خود را در مد-6

 حقوق خود را در محیط زندگی و کشور توضیح دهند .  -7
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روش 

 تدریس

 – توضیحی –بارش مغزی ) به صورت تلفیقی (  –پرسش و پاسخ  –نمایشی  –بحث گروهی 

 طرح سوال

وسایل 

تدریس و 

رسانه 

 آموزشی

ده شتهیه  تصاویر کتاب که به صورت اسالید –پاورپوینت موضوعات درسی  –کتاب درسی 

 فیلم آموزشی  –است . 

فعالیت 

های 

 مقدماتی

 آغاز کالم با نام و یاد خدا

 سالم و احوال پرسی

 تبریک سال تحصیلی جدید 

حضور و غیاب و بررسی علل غیبت و دقت در حاالت روحی و روانی 

 دانش آموزان 

 زمان تدریس

5 

رفتار های 

ورودی و 

ارزشیابی 

 تشخیصی

س ان اطالعات دانش آموزان را برای شروع دربا طرح چند سوال میز

 ارزیابی می کنیم :

 آیا کسی می تواند منظور از حق را بیان کند . -1

 آیا می توانید حقوق خود را در خانواده را توضیح دهید .  -2

 شما در مدرسه چه حقوقی دارید ؟ -3

 

5 

ایجاد 

 انگیزه

 خوش –جلسه ی اول سالم و احوال پرسی و آشنایی با دانش آموزان 

لی آمد گویی به تک تک دانش آموزان به خاطر ورود به دوره ی تحصی

و  درس جدید و صحبت با آن ها در مورد برنامه ها و انتظارات و قواعد

 کالس

 

 

 

20 

آماده 

سازی و 

ارائه ی 

 درس

ء شروع می کنیم و از دانش سوره ی اسرا 70ابتدا درس را با آیه ی 

آموزان می خواهیم رابطه ی آیه با موضوع درس را بیان کنند سپس 

مطالب درس اول که به صورت پاورپوینت تهیه شده است در کالس به 

نمایش در می آید و از دانش آموان می خواهیم به صورت گروهی 

بیان نظرات خود را در برگی نوشته و در پایان برای گروه های دیگر 
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 کنند . 

 مایشسپس فبلمی در ارتباط با حقوق افراد در خانواده و مدرسه به ن

یلم ین فمی گذاریم و از دانش آموزان می خواهیم نظراتشان را درباره ا

 بیان کنند . 

عث استدالل ، اظهار نظر در کالس درس با –از آنجا که بحث گروهی 

د تمامی مباحث یادگیری بهتر می شود با هدایت معلم سعی می شو

 درس اول با کمک دانش آموزان تدریس شود . 

جمع 

 بندی

 powerمعلم نکات مهم مطالب تدریس شده را یک بار در محیط 

point   . خالصه و جمع بندی می کند 

5 

ارزشیابی 

 پایانی

 منظور از حق چیست ؟-1

 د.رنم ببچند مورد از نعمت های الهی و حق برخورداری از آن ها را نا-2

 سه مورد از حقوق خود را در خانواده بیان کنید -3

 سه مورد از حقوق خود در مدرسه را توضیح دهید -4

  .سه مورد از حقوق خود در محیط زندگی و کشور را توضیح دهید -5

 
5 

تعیین 

 تکلیف

 مرور و تمرین درس برای هفته آینده -1

 د رگه بنویسینمونه های دیگری از حقوق خود در مدرسه را روی ب -2

 طرح چند سوال از متن درس-3

 زنامهرو –با توجه به توانایی خود یکی از فعالیت های )پاورپوینت -4

 عکس و فیلم در زمینه حقوق –احادیث و آیات  –نقاشی  –دیواری 

 خود در خانواده و مدرسه ( تهیه و به کالس ارائه دهید 

 wordب آن را روی درباره حقوق طبیعی تحقیقی تهیه کرده و مطال-5

سال ذخیره نمایید یا به صندوق الکترونیکی دبیر ار  power pointیا 

 نمایند 
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