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مغزی و 

پرسش و 

 پاسخ

  

  

 * 

فراگیران ويژگی       

های فرهنگ 

جهانی را بررسی 

 و تحلیل کنند. 

 فعالیت های حین تدريس

 فعالیت های يادگیری فعالیت دبیر فعالیت دانش آموزان روش تدريس وسايل آموزشی زمان

 و مشارکتی همیاری  دقیقه 5
جابجا شدن های احتمالی و دادن نظم به 

 کالس و چیدن مرتب صندلی ها 
سی سالم و احوالپرسی ،حضور و غیاب، برر

 فراگیران  کلی وضعیت کالس و محل استقرار
 فعالیت های مقدماتی

 دقیقه 5
ک و وايت يماژ

 برد
 پرسش و پاسخ

با توجه به تکلیف هفته قبل ،فراگیران مفهوم 

فرهنگ و علت تفاوت فرهنگ ها را از کتاب 

 مرور کرده اند .  8جامعه شناسی 

 يف فرهنگ را می دانند. فراگیران تعر
فراگیران با اين مساله که فرهنگ های 

متفاوتی وجود دارند و نه يک فرهنگ واحد، 

 آشنا هستند. 

 پیش بینی رفتار ورودی
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 دقیقه 89
ماژيک و وايت 

 برد، کتاب
کاوشگری به شیوه 

 محاکم قضايی
فراگیران به صورت داوطلبانه و شفاهی به 

 پرسش ها پاسخ می 
 ها به صورت شفاهی مطرح اين پرسش 

 ارزشیابی تشخیصی
 يا سنجش آغازين

 

پرسش و پاسخ گروهی  درسی

 و تیمی بارش مغزی
دهند و چنانچه نظراتشان با هم متفاوت باشد 

امکان بحث و گفتگو را فراهم می کنیم و 

چنانچه نیاز به مشورت داشته باشند به اين 

 کار مبادرت می ورزند.

 می شود:
 يف کنید.فرهنگ را تعر

 چرا فرهنگ ها متفاوتند؟
  رابطه فرهنگ ها با هم چگونه است؟
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 دقیقه 85
ماژيک و وايت 

 برد

کاوشگری به شیوه 

محاکم قضايی پرسش 

و پاسخ گروهی و تیمی 

 بارش مغزی

فراگیران نظرات متنوع و بسیار گسترده ای می 

دهند. به احتمال فراوان به علت حساسیت 

دودی باال می گیرد. سوال، بحث در کالس تا ح

مخالفان صحبت های خود را می موافقان و 

 .کنند
در حال حاضر فضا برای رسیدن فراگیران 

 به مفهوم نسبیت فرهنگی آماده است. 

فکر می کنید يک دانش آموز که با اين سوال: 

در آمريکا زندگی می کند، کدام ويژگی های 

فرهنگی شما دانش آموز اصفهانی را خوب، 

کدام را مسخره و کدام را بیهوده و بی معنی 

می داند؟ سپس سوال بعدی: نظر شما در 

 مورد فرهنگ او چیست؟ 

 آماده سازی
 ايجاد  انگیزه و معرفی)

 (درس جديد
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 دقیقه 29

تاب درسی، ک

 ماژيک وايت
برد، وايت برد يا 

 تخته هوشمند

کاوشگری به شیوه 

محاکم قضايی پرسش 

و پاسخ گروهی و تیمی 

 بارش مغزی

 مفهوم فرهنگ و علت تفاوتابتدا فراگیران 

  جوامع و فرهنگشان را بررسی می کنند.

فراگیران به مباحث مطرح شده توجه می 

رح کنند و احتماالً اين پرسش ها را مط

خواهند کرد که: آيا جامعه ای که میان قلمرو 

واقعی و آرمانی آن فاصله وجود دارد توان 

گی جهانی شدن ندارد؟ يا اينکه: اگر فرهن

جهانی و انسان محور  تاکید بر ارزش های اين

 نداشته باشد نمی تواند جهانی شود؟
آموزان و مقايسه  که با کمک خود دانش

جهان با  حاکم در یفرهنگ سرمايه دار

 یرياضت محور و آخرت نگر م یفرهنگ ها

 توان بحث را هدايت کرد.

  

  

  

بعد از اين فعالیت توسط فراگیران به مبحث 

تالقی قلمرو آرمانی و قلمرو واقعی در کتاب 

نقبی زده و اين مطلب را  8جامعه شناسی 

توضیح می دهیم که فرهنگی توان جهانی 

ها ،هنجارها شدن را دارد که الگويی از ارزش 

و رفتار را به مردم خود ارائه می دهد که 

برايشان قابل پذيرش و درونی باشد، میل به 

پیشرفت و توسعه داشته باشد، تمام تالش 

را برای عمران اين جهان بکند و به خود 

ارزش های انسانی، اخالق ،آزادی، عدالت و 

حقوق بشر؛ يا واقعاً پايبند باشد يا با استفاده 

ار تکنولوژيک مانند رسانه خود را اينگونه از ابز

 بنمايد.

ارائه درس جديد لحاظ 

 کردن ارزشیابی فرآيندی

 فعالیت های بعد از تدريس 
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   فعالیت دانش آموزان فعالیت دبیر زمان

 دقیقه 5
يک بار به صورت خالصه به کمک فراگیران مطالب درس امروز 

 مرور می شود.
 و کنند می داوطلبانه مشارکت رتصو به درس مرور در فراگیران
 .کنند می مطرح باشند، پرسشی داشته يا ابهام چنانچه

 فعالیت تکمیلی
 و جمع بندی

 دقیقه 85

چرا تمام فرهنگ ها توان جهانی شدن ندارند؟ آيا اسالم می تواند 

تبديل به فرهنگی جهانی شود؟ به نظر شما فرهنگ سرمايه داری 

ادالنه ای برای همه فرهنگ ها بوجود مسلط بر جهان کنونی ،فضای ع

 آورده است؟ توضیح دهید. 

 صورت به پرسش اين سه به زمان دقیقه پانزده مدت در فراگیران
 .می دهند پاسخ مکتوب

 ارزشیابی پايانی

 دقیقه 5
مطالعه قسمت زندگی و مرگ فرهنگ ها از کتاب تعريف و مفهوم 

 لسه بعد فرهنگ داريوش آشوری و ارائه به کالس برای ج
 در آينده هفته و گیرند عهده می به را فعالیت اين داوطلبانه فراگیران

 .می دهند ارائه کالس
تعیین تکلیف و فعالیت 

 های خارج از کالس

 

  


