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برنامه ي درسي
درس مطالعات اجتماعي

فايل حاضر، مجموعه ي مطالب مربوط به درس مطالعات اجتماعي در هشت شماره از دوره ي بيست و 
دوم مجله ي رشد آموزش ابتدايي است.



اين بخش، در اين شماره و شماره هاي بعد، به درس مطالعات اجتماعي 
مي پردازد. ويژگي هاي اين بخش عبارت اند از:

1. بر اساس تجربه تنظيم شده است.
2. مطلب هر شماره مستقل از ديگري است.

3. مطالب هشت شماره در كنار هم مي توانند مجموعه ي خوبي براي آشنايي با 
اهداف، رويكردها، ماهيت و روش تدريس و در نتيجه، راهگشاي سختي هاي 

تدريس اين درس، به ويژه براي آموزگاران جوان، باشند. 

دوستى با غول مهربان 
مطالعات اجتماعى

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه مهر

معـاون  پيشـنهاد  بـه  گذشـته،  تابسـتان 
حضـور  بـا  كارگاهـي  مدرسـه،  آموزشـي 
آمـوزگاران پايه هـاي سـوم تا ششـم برگزار 
شـد كـه موضـوع آن بحـث و تبادل نظـر 
دربـاره ي درس مطالعـات اجتماعـي بـود. 
هدف از تشـكيل اين كارگاه، تسهيل جريان 
ياددهـي- يادگيـري موضوعـات ايـن درس 
و بهبـود پيشـرفت تحصيلـي دانش آمـوزان 
اعـام شـده بـود. در دعوت نامـه ي كارگاه 
آمـده بـود: »دانش آمـوزان بـا انتخـاب هـر 
رشـته ي تحصيلـي و اشـتغال به هر شـغل، 
خشـنودي  و  رضايـت  احسـاس  نيازمنـد 
از خويشـتن و شـناخت و درك و تمريـن 
رفتارهـاي اجتماعـي مناسـب، بـه منظـور 
حضـور مفيـد و مؤثـر در جامعـه هسـتند. 
بهتريـن زمـان بـراي شـكل گيري مبانـي 
ذهنـي الزم و گرايش بـه عادت هاي رفتاري 
مناسـب در اين زمينه، دوره ي پيش دبستان 

و دبسـتان اسـت. 
بنابراين، الزم اسـت آموزش درس مطالعات 
اجتماعي بـا توجه و دقت بيشـتري صورت 
گيـرد.« براي حضور در ايـن كارگاه، همه ي 
همكاران بايد كتاب هاي درسـي و راهنماي 
تدريـس مطالعـات اجتماعي هر چهـار پايه 
را مطالعـه مي كردنـد. زيرا اگـر همكاران هر 

چهـار پايه، بـر مفاهيـم مورد نظـر و اهداف 
اعام شـده ي كتاب ها اشـراف داشته باشند، 
بـه پيش نيازهـا در كتاب هـاي قبلي و سـير 
حركـت آمـوزش در سـال هاي بعـدي آگاه 
مي شـوند و بهتـر مي تواننـد رونـد تغييـر و 
تـداوم در ارائـه ي مطالـب را دنبـال كننـد.  
همچنيـن، مطالعـه ي دو مجموعه كتاب در 
رابطـه با تاريخ و جغرافيا كـه براي نوجوانان 
نوشـته شده و در كتابخانه ي مدرسه موجود 

بود، پيشـنهاد شـده بود. 
 داستان فكر ايراني، نويسندگان 

محمد هادي محمدي، شكوه حاجي نصراهلل و 
علي اصغر سيدآبادي. انتشارات افق. 

 تاريخ تمدن و فرهنگ جهان، گروه 
نويسندگان، ترجمه ي عبدالحسين آذرنگ. 

انتشارات طرح نو. 
در مـدت برگـزاري كارگاه، هـر معلـم بـا 
اسـتفاده از كتاب راهنمـاي تدريس، جدول 
يـا  راهبردهـا  و  كليـدي  مفاهيـم  طولـي 
حوزه هـاي موضوعـي كتـاب پايـه ي مـورد 
تدريـس خـود را تهيـه كـرد. بعـد آن هـا را 
بـه نمـودار كلـي درس مطالعـات اجتماعي 
دوره ي دبسـتان  تبديـل كرديم كه با توجه 
بـه مطالعـه ي قبلـي كتاب  هـا، توانسـتيم 
تصوير روشـن و واضحي از اهداف آموزشـي 

ايـن درس در كل دوره ي ابتدايـي داشـته 
باشـيم. البته پيـش از آن توضيح داده شـد 
كـه مطالـب كتاب  هـا تلفيقـي از حوزه هاي 
گوناگون اسـت و اين طبقه بندي فقط براي 
درك دقيق تـر جزئيـات اسـت و بـه ارائه ي 
طراحـي تدريـس مناسـب كمـك مي كند 
)ايـن جدول هـا را به تدريـج در شـماره هاي 
آينـده خواهيد ديـد(.  همچنيـن، در اولين 
جلسـه ي ايـن كارگاه، دربـاره ي موضوعـات 

زيـر بحـث  و گفت وگـو انجام شـد: 
1. مشـكات عمده اي كه برسـر راه تدريس 

ايـن درس وجود دارد؛
2. بعضي از مفاهيم مهم در اين حوزه؛ 

3. تعريف هايـي كه از ماهيت ايـن حوزه در 
راهنماي تدريـس آمده بود. 

پـس از همـه ي اين كارها، بـراي تدريس در 
مـاه مهـر، بـراي هـر پايـه، به طـور جداگانه 
تاريـخ  شـد.  انجـام  مناسـب  برنامه ريـزي 
كارگاه بعـدي هفتـه ي آخـر مهـر و موضوع 
آن»برنامه ريـزي آمـوزش بـراي مـاه آبـان« 
)بـا توجـه بـه بازخورد آمـوزش مهـر( اعام 
شـد.  جـدول  مربـوط به حـوزه  ي موضوعي 
نظـام اجتماعـي و بقيـه ي مطالبـي كـه در 
ادامـه مي خوانيـد، حاصل فعاليـت معلمان 

در اوليـن جلسـه ي اين كارگاه اسـت. 

برنامه ي 
درسي - مطالعات اجتماعي

كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشيزهرا يوسفي

يكتجربهى
عمـــــلى
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مطالعات اجتماعي ابتدايي. راهبردها يا حوزه هاي موضوعي )نظام اجتماعي شامل علوم اجتماعي، جامعه شناسي، حقوق و علوم سياسي(
موارد مربوطهمفاهيم كليديشماره ي فصل و عنوان آنپايه

وم
س

كاربردهاي شناسنامهحقوق و قوانيناول: من بزرگ تر مي شوم

مسئوليت ها و تكليف ها، نقش ها، گروه ها و دوم: خانواده
مؤسسه هاي اجتماعي

نيكي به والدين
 اهميت و كاركردهاي خانواده

مسئوليت ها و تكليف ها، حقوق و قوانين، سوم:  همكاري در خانواده 
نقش ها، گروه ها و مؤسسه هاي اجتماعي

مقررات خانه تقسيم وظايف در خانه
نقش ها

مسئوليت ها و تكليف ها، نقش ها، گروه ها و چهارم:  نيازهاي خانواده
مؤسسه هاي اجتماعي

صرفه جويي، پرهيز از اسراف، حفاظت از منابع، قناعت، قدرداني از 
نعمت هاي خداوند، شهرداري

مسئوليت ها و تكليف ها، نقش ها، گروه ها  و پنجم: خانه ي ما
مؤسسه هاي اجتماعي

كاركردهاي خانه، مراقبت و رعايت ايمني در خانه
 آتش نشاني

مسئوليت ها و تكليف ها، حقوق و قوانين، ششم: مدرسه ي  ما
نقش ها، گروه ها و مؤسسه هاي اجتماعي

برخي مسئوليت ها در مدرسه
 كاركردهاي مدرسه و نقش هاي كاركنان

 مقررات مدرسه 

مسئوليت ها و تكليف ها، حقوق و قوانين، هفتم: از خانه تا مدرسه 
نقش ها، گروه ها و مؤسسه هاي اجتماعي

كاركرد پليس 
پست 

قوانين رفت وآمد

ارم
چه

 وظايف و مسئوليت ها در قبال همسايه ها مسئوليت ها و تكليف ها، حقوق و قوانيناول: محله ي ما 
رعايت مقررات و قوانين محله يا مجتمع

مفاهيم استان، تقسيم بندي كشوري، شهر و روستا و نحوه ي اداره ي آننهادها و سازمان اجتماعيدوم: شهر من روستاي من

مسئوليت در حفاظت از منابع و محيط زيست مقررات و قوانين حفاظت از  مسئوليت ها و تكليف ها، مقررات و قوانينپنجم: كشور زيباي من
محيط هاي طبيعي و گونه هاي جانوري و گياهي

احترام به پرچم، سرود ملي و ... پيروي از رهبر، قانون اساسيمسئوليت ها و تكليف ها، مقررات و قوانينششم: ما ايراني هستيم
جم

مسئوليت ها و تكليف ها، نقش ها، گروه ها  و اول:  زندگي با ديگرانپن
مؤسسه هاي اجتماعي

رعايت حريم شخصي ديگران، احساس همدلي با ديگران، عضو مؤثر گروه 
بودن، مسئوليت در قبال خود )احساس  ترس، غم و اندوه، شادي و ...( 

بيان نقش و وظايف هال احمر و سازمان انتقال خون ايران 

شم
ش

حقوق و قوانين اول: دوستان ما
مسئوليت ها و تكليف ها

ويژگي هاي يك دوست خوب، تأثيرات دوستي بر جنبه هاي گوناگون 
زندگي انسان، مهارت نه گفتن 

توجه به ماك هاي عقاني و ديني در انتخاب دوست و تنظيم و آداب 
دوستي، شناخت حقوق متقابل در دوستي

رعايت مراحل تصميم گيريمسئوليت ها و تكليف هادوم: تصميم گيري
 شناخت مشاور مناسب

بهره وري، نقش ها، گروه ها و مؤسسه هاي چهارم: ايران و منابع انرژي
اجتماعي

مصرف بهينه ي انرژي 
سازمان بهره وري انرژي ايران 

مسئوليت ها و تكليف ها حقوق و قوانين هفتم: اوقات فراغت
رعايت مقررات و رفتار مناسب در مكان هاي عمومي- فراغتينقش ها، گروه ها و مؤسسه هاي اجتماعي

رعايت آموزه  هاي ديني در انتخاب لباس  مسئوليت ها و تكليف هاهشتم: پوشاك
سازمان هاي مربوط به دريا  مؤسسه هاي اجتماعينهم: درياهاي ايران

شرايط ورود و خروج از كشور و مقررات آن حقوق و قوانيندهم: ايران و همسايگان

مسئوليت ها و تكليف ها، حقوق، نقش ها، دوازدهم: آزادي خرمشهر
علل و عوامل جنگ تحميليگروه ها
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مشكل 1. زمان تدريس كم است. 

مشكل 2. كتاب ششم خوراك كافى براى خروجى دوره ى ابتدايى 
به خصوص در درس هاى تاريخ و جغرافيا، ندارد. 

مشكل3. كتاب پنجم راهنماى معلم ندارد و كتاب 
راهنمای معلم ششم روند متفاوتی دارد. 

 راه حـل. ايـن كتاب هـا در سـطحي نوشـته شـده اند كـه 
آمـوزش آن هـا براي سراسـر ايران قابـل اجرا باشـد، اما معلمان 
مي تواننـد بـا اسـتفاده از امكانـات محيطـي، همـكاري اوليـاي 
مدرسـه، توانايي هـاي بالقـوه ي دانش آمـوزان، جلـب عاقـه و 
توجـه والديـن و ... بـه توسـعه و تعميـق مفاهيـم بپردازنـد. در 
شـده اند  داده  مختصـري  توضيحـات  تاريخـي،  بخش هـاي 
كـه ممكـن اسـت مبهـم باشـند. بـراي روشـن تر شـدن تصـور 
دانش آمـوزان از مطالـب، معلـم بر مبنـاي مطالعـات قبلي خود 
مي توانـد در مواقع مناسـب اشـاره هايي به موضوع هـاي تاريخي 

بكنـد. از دانـش قبلـي دانش آمـوزان در بخـش گفت وگـو هـم 
مي تـوان در ايـن زمينـه اسـتفاده كـرد. 

در مـورد درس جغرافيا، با اسـتفاده از ابـزار رايانه اي، ترتيب دادن 
بازديدهـا، اردو و سـفر ... مي تـوان نسـبت بـه مطالـب كتـاب 
قبلـي  دانـش  از  داد.  دانش آمـوزان  بـه  بيشـتري  آمـوزش 
دانش آمـوزان در بخـش گفت وگـو هـم مي تـوان در ايـن زمينه 
اسـتفاده كـرد. همچنيـن مي تـوان از عكس ها يـا فيلم هايي كه 
به عنـوان مشـاركت در آمـوزش بـه كاس مي آورنـد اسـتفاده 

 . كرد

 راه حـل. دو فصـل از كتـاب راهنماي معلم پنجم در سـايت 
كتاب هـاي درسـي هسـت. اگر تـا زمـان تدريس باز هـم كتاب 
نرسـيد، مي تـوان بـا اسـتفاده از روش كتاب هاي سـوم و چهارم 

تدريـس كرد. 
در مـورد كتـاب ششـم همـكاران مي تواننـد نظـرات خـود را 
به صـورت كتبـي ارائـه كنند تا براي مسـئوالن فرسـتاده شـود. 
در حـال حاضـر، روي آمـوزش هـر چـه مؤثرتـر هميـن كتـاب 

تمركـز مي كنيـم. 

 راه حل. اين موضوع را با داشتن برنامه ريزي دقيق و چابكي و 
تمركـز ذهنـي معلم مي توان حل كـرد. دانش آمـوزان نمي توانند 
روي صحبت هـاي طوالني تمركز كننـد و توضيحات زياده از حد 
معلـم باعـث اتـاف وقـت مي شـود. بـراي دروني شـدن مفاهيم 
مي تـوان از همـكاران ديگـر هـم كمك گرفـت. آن  هـا در صورت 
اطـاع از نيازهـاي ما مي توانند در سـاعت درسـي خـود و ضمن 
فعاليت هـاي درسـي خـود، مطالـب مورد نظـر مـا را هـم دنبـال 
كننـد؛ مثـل تأكيـد بر مفاهيـم علـوم اجتماعـي در فعاليت هاي 
عملي سـاعت پرورشـي، برگزاري مراسـم و مناسـبت ها توسـط 
معلـم پرورشـي يا نشـان دادن تصويرهـا، نقشـه ها و ... در كاس 
رايانـه و تأكيـد معلـم تربيت بدنـي بـر اصـول كار گروهـي در 
مسـابقات، به خصـوص فوتبال. مي تـوان با كتاب دار مدرسـه هم 

بـراي معرفـي كتاب هاي مناسـب هماهنگ شـد.  اغلب مفاهيم 
مـورد بحـث در ايـن كتـاب بـراي دانش آمـوزان عينـي و قابـل 
لمـس اسـت، فقـط بايد بـه دانسـته هاي قبلي شـان نظـم داد و 
بـه آن هـا كمـك كـرد ايـن دانسـته ها را به هـم ربط دهنـد و به 
دانـش و نگـرش مورد نظر كتاب دسـت يابند.  تشـكيل شـوراي 
كاسـي يـك فعاليت عملي بسـيار مفيد براي تسـريع يادگيري 
دانش آمـوزان در حـوزه ي نظـام اجتماعي اسـت.  اگـر در صورت 
امـكان، بودجه بنـدي درس بـراي پايـان اسـفند بسـته شـود، 
تعطيـات پيش بينـي نشـده مثل آلودگـي هوا نيز پوشـش داده 
مي شـوند. اسـتفاده ي كامـل از جلسـات مهـر ماه بـراي تدريس 
و نظـم دادن كاس و آمـوزش نحـوه ي كار در ايـن درس هـم به 

صرفه جويـي در وقـت كمـك مي كند. 

مشكالت تدريس 
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 پراكندگـي: به معنـي تفاوت ميزان توزيع يـك پديده در كل 
مجموعـه اسـت. مثًا پراكندگـي جمعيت ايران در شـهر كرج، به 

نسـبت وسـعت آن، بيش از استان سيسـتان و بلوچستان است. 
 ميـراث فرهنگي: دسـتاوردهاي هر ملت اسـت كـه در طول 
زمان هـاي گذشـته به دسـت آمده انـد. ميراث فرهنگي به شـكل 
ملمـوس )بناهاي تاريخي( و غيرملموس )مراسـم ملي و مذهبي( 

دارد.   وجود 
 زمـان ، تـداوم و تغييـر: پديده هـا در طـول زمـان تغييـر 
می کننـد، امـا ايـن تغيير تابع منطقی اسـت که با ماهيـت آن در 
ارتبـاط اسـت. مثـًا تخـم قورباغه با همـه ی تغييـرات باالخره به 
قورباغـه تبديـل می شـود نه بـه يک نهنـگ. در ضمـن، تغييرات 
از يـک تـداوم زمانی برخوردارنـد و تمام مراحـل را به ترتيب طی 
می کنند. مثًا در رشـد جسـمی  انسان ، نشسـتن قبل از ايستادن 
اتفـاق می افتـد و در رشـد ذهنی هم ترتيـب و توالی وجـود دارد.

 گفت وگـو  در کالس: دانش آمـوزان در ضمـن ايـن فعاليـت 
می تواننـد بـه مهارت هـای خودابـرازی و رعايـت اصـول گفت وگو  
دسـت يابنـد. نسـبت بـه هم کاسـی ها شـناخت بيشـتری پيـدا 
کننـد. بـا شـباهت ها و تفاوت های بين خودشـان و ديگران آشـنا 
شـوند و تمرين کنند با تفاوت ها به شـکل درسـت برخورد کنند.  
همچنين، مهارت مشـارکت در آمـوزش را تمرين می کنند. معلم 
می توانـد بـا آگاهـی از موضوع آمـوزش، نکاتی را مورد سـؤال قرار 
دهـد و بحث را هدايت کند. مثل شـکل گذشـته ، حـال و آينده ی 
پديده هـا و رخداد هـا ، موادی که اشـيا از آن ها سـاخته شـده اند و 
طـرز سـاخت آن هـا ، جهت هـا  و مناسـبت ها، با مراجعه بـه تقويم 
کاس ، اسـتفاده از خـط زمـان ، و اشـاره بـه يادگيری هـای قبلـی 
مـواردی هسـتند کـه در هـر  گفت وگويـی  به تناسـب می توانند 
مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد. هرچقدر معلـم در گفت وگـو  حضور 
کمتـری داشـته باشـد، ايـن فعاليـت موفق تر انجام شـده اسـت.  
معلـم، در ضمـن تأکيـد بر خـوب گـوش دادن که از تکرار شـدن 
صحبت هـا جلوگيـری می کنـد ، تـا رسـيدن بـه کيفيـت مطلوب 
در گفت وگو هـای کاسـی بايـد شـکيبايی زيـادی به خـرج دهد 
و بـه دانش آمـوزان فرصـت دهـد با تمرين بـه مهارت هـای کافی 
دسـت يابنـد. حساسـيت نشـان دادن معلـم بـه لحن مناسـب و 
مؤدبانـه حـرف زدن دانش آمـوزان هنـگام بحـث ، از تنـش هنگام 

گفت وگـو ی کاسـی پيشـگيری می کند.
 

آشنايى بيشتر با بعضى از 
مفاهيم درس مطالعات اجتماعى 
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برنامـه ی درسـی مهرمـاه، با توجـه به نبود 
بـرای هشـت  مـاه ،  ايـن  در  تعطيـل  روز 

جلسـه بسـته شد.
 جلسـه ی اول : گفت وگـو  دربـاره ی 
تعطيات تابسـتان بـا هدايت صحبت ها به 
طـرف آمـوزش روش گفت وگـو در کاس 
و تکيـه بر سـه محـور عمده ی ايـن کتاب : 

جامعـه ، زمـان و مکان.
 جلسـه ي دوم : گفت وگـو  دربـاره ی  
رشـد و تغيير و شناسـنامه، با هـدف ايجاد 
زمينـه ی ذهنـی بـرای ورود بـه موضـوع 
بـرای  تشـخيصی  ارزشـيابی  و  آموزشـی 
آگاهـی از پيـش زمينه ی ذهنـی و تجربی 
دانش آمـوزان دربـاره ی موضـوع آموزشـی. 
در  شـرکت  بـرای  دانش آمـوزان  تمريـن 
بـا حضـور فعـال در بحث هـا و  آمـوزش 
تهيـه ی مطالـب ، فيلـم  و عکـس مرتبـط 
بـا موضـوع بـرای کاس. طـرح سـؤال و 
گرفتـن جـواب از کسـانی که دسـت بلند 
می کننـد. سـؤال هايی از قبيل : چند سـاله 
هسـتی ؟ اهـل کـدام کشـوری ؟ فرزند چه 
کسـانی هسـتی ؟  در کجا متولد شـده ای ؟ 
... از کجـا معلوم اسـت ؟ آيا مدرکـی داری ؟ 
شناسـنامه ی خـود را ديده ای ؟ شناسـنامه 
بـه چـه دردی می خـورد ؟ سـال گذشـته 
کاس چنـدم بـودی ؟ حـاال ؟ سـال آينده ؟ 
از سـال گذشـته تـا حـاال چـه تغييـری 
کـرده ای ؟ چـه توانايی هـای تـازه ای پيـدا 
کـرده ای ؟ فکـر می کنی در سـال آينده چه 
توانايی هـای تـازه ای پيـدا کنـی ؟ بـا افـراد 
خانـواده ات چه شـباهت هايی )ويژگی های 
داری ؟  سـليقه ها(  و  عاقه هـا  جسـمی ، 
چـه تفاوت هايـی داری ؟ بـرای هـر کـدام  
از اعضـای خانـواده ات  يـک کـد يـا نمـاد 
هندسـی انتخـاب کن. و سـؤاالت ديگر که 
بـا توجـه به فضـای کاس پيـش می آيند.

 جلسـه ی سـوم : خواندن متن توسط 
معلـم و دانش آمـوزان داوطلـب، با تأکيد بر 

روش خوانـدن صحيح و تأثيرگذار.
 جلسـه ی چهـارم تـا هفتـم : انجام 

تمرين هـای کاسـی کتـاب.

پایهىسوم)فصلاول:منبزرگترمىشوم(
موارد مربوطه مفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی

کاربردهای شناسنامهحقوق و قوانيننظام اجتماعی
مدارک و شواهدزمان تداوم و تغيير

تغيير و تحول
شناسنامه

مدارک مربوط به رشد بدنی و روانی
آگاهی از ويژگی های خود و مشخصات تعلق و هويتفرهنگ و هويت

شناسنامه ) ايرانی بودن(
--ارزش و اخاق 

--فضا و مکان
--منابع و فعاليت های اقتصادی

--ارزش ها و نگرش ها

برنامهريزىدرسمطالعاتاجتماعىمهرماه
پايه ى سوم

برنامهريزىدرسمطالعاتاجتماعىمهرماه
پايه ى چهارم

برنامـه ي درسـی مهرمـاه، بـا توجـه بـه نبـود روز تعطيـل در اين مـاه، بـرای دوازده 
جلسـه بسـته شد.

 جلسـه ی اول : گفت وگـو دربـاره ی تعطيـات تابسـتان با هدايـت صحبت ها به 
طـرف آمـوزش روش گفت وگـو  در کاس  و تکيه بر سـه محور عمـده ی اين کتاب: 

جامعه ، زمـان و مکان.
 جلسـه ی دوم : گفت وگـو دربـاره ی محلـه يـا مجتمع. بـا هدف ايجـاد زمينه ی 
ذهنـی بـرای ورود بـه موضـوع آموزشـی و ارزشـيابی تشـخيصی بـرای آگاهـی از 
پيش زمينـه ی ذهنـی و تجربـی دانش آمـوزان دربـاره ی موضـوع آموزشـی. تمريـن 
دانش آمـوزان بـرای شـرکت در آمـوزش با حضور فعال در بحث هـا و تهيه ی مطالب ، 

فيلـم و عکـس مرتبط بـا موضوع بـرای کاس.
خانه ی شـما چه شـکلی اسـت ؟ در محله سـاکن هسـتی يا مجتمع مسـكوني ؟ چه 
رابطـه ای بـا همسـايه ها داريد ؟ تا به حـال مزاحم همسـايه ای شـده ای ؟ آن ها چطور 
مزاحـم شـما شـده اند؟ در محلـه يـا مجتمـع شـما چـه کارهايـی بايـد کـرد و چه 

کارهايـی نبايد کرد )مقـررات(؟ 
در محلـه ی شـما کـدام مکان هـای عمومـی  وجـود دارنـد ؟ در  محلـه ی شـما کدام 
امکانـات عمومـی وجـود دارنـد ؟ بـرای اسـتفاده از مکان هـا و امکانـات عمومـی  چه 
نکاتـی بايـد رعايـت شـوند ؟ خريد هـای خانـه را از کجـا می کنيـد ؟ چـه چيـزی 
خواسـته ای کـه برايـت نخريده انـد ؟ دليـل چه بـوده اسـت ؟ دليل به نظرت درسـت 
بـوده يـا خير؟ چـه جـور خريدکردنـی عاقانه اسـت ؟ درآمـد يعنی چه ؟ دسـتمزد 

يعنـی چـه ؟ هزينـه يعنـی چه ؟ تـا به حـال پس انـداز کـرده ای ؟ 
 جلسـه ی سـوم : خواندن متن توسـط معلم و دانش آمـوزان داوطلـب، با تأکيد 

بـر روش خواندن صحيـح  و تأثيرگذار.
 جلسـه ی چهـارم تا دهـم : انجـام تمرين هـای درس. آموزش هـای مربوط به 

نقشـه، ضمن انجـام تمرين ها.
 جلسه ی يازدهم : بازديد از محله ي مدرسه.

 جلسـه ی دوازدهم : ارزشـيابی شـفاهی که مـرور و جمع بندی موضـوع درس 
را هـم دربرمی گيرد.
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موارد مربوطهمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی

نظام اجتماعی
مسئوليت ها و تکليف ها

نقش ها، گروه ها و مؤسسه های اجتماعی

رعايت حريم شخصی ديگران ، احساس همدلی با ديگران ،عضو مؤثر گروه بودن، 
مسئوليت در قبال خود احساس ترس، غم و اندوه، شادی و ...
بيان نقش و وظايف هال احمر و سازمان انتقال خون ايران

زمان تداوم و تغيير
آموزه های قرآنیميراث فرهنگیفرهنگ و هويت

ارزش و اخاق
مسئوليت پذيری

تعاون
احساس مسئوليت نسبت به هم کاسی ها و افرادی که با آن ها زندگی می کنيم.

همکاری در گروه و مشارکت در کارهای دسته جمعی
--فضا و مکان

--منابع و فعاليت های اقتصادی
--ارزش ها و اخاق 

پایهیچهارم)فصلاول:محلهىما(

پایهیپنجم)فصلاول:زندگىباديگران(

برنامـه ی درسـی مهرمـاه، با توجه بـه نبود روز تعطيـل در اين ماه، 
برای دوازده جلسـه بسته شد.

 جلسـه ی اول : گفت وگـو دربـاره ی تعطيـات تابسـتان، بـا 
هدايـت صحبت هـا بـه طـرف آمـوزش روش گفت وگـو در کاس 
و تکيـه بر سـه محـور عمده ی ايـن کتـاب : جامعه ، زمـان و مکان.

 جلسـه ی دوم : گفت وگـو دربـاره ي تنهايـی ، نيـاز بـه رابطـه 
بـا ديگـران و احساسـات، بـا هـدف ايجـاد زمينـه ی ذهنـی بـرای 
ورود بـه موضوع آموزشـی و ارزشـيابی تشـخيصی بـرای آگاهی از 
پيش زمينـه ی ذهنـی و تجربـی دانش آمـوزان دربـاره ی موضـوع 
آموزشـی. تمريـن دانش آموزان برای شـرکت در آمـوزش، با حضور 
فعـال در بحث هـا و تهيـه ی مطالـب ، فيلـم  و عکـس مرتبـط بـا 

موضـوع بـرای کاس.
خواهـر يـا بـرادر داری ؟ چنـد دوسـت داری ؟ دربـاره ی تنهايی چه 
نظـری داری ؟ از دوسـتی چـه انتظاراتـی داری ؟ حريـم شـخصی 
يعنـی چـه ؟ از حالـت صـورت ديگـران می فهمـی  چـه احساسـی 

دارنـد ؟ چـه چيزهايی تو را غمگين ، شـاد  و وحشـت زده می کنند ؟ 
وقتـی سـن تـو کمتـر بـود چـه چيزهايـی تـو را غمگين ، شـاد  و 
وحشـت زده می کردنـد ؟ فکر می کنـی در آينده هـم همين چيزها 
تو را غمگين ، شـاد ، وحشـت زده خواهند کرد ؟ دوسـت داری وقتی 
ناراحـت هسـتی دوسـتت با تـو چـه رفتاری کنـد ؟  اگر دوسـتت 
ناراحـت باشـد بـا او چـه رفتـاری می کنـی ؟ عضـو چـه گروه هايی 
هسـتی ؟ از رفتـار هم گروهی هايـت راضـی هسـتی ؟ فکـر می کنی 
چـه تغييـری در رفتارشـان بدهند بهتر اسـت ؟ تا به حال با کسـی 
مشـورت کـرده ای ؟ تـا به حال کسـی بـا تو مشـورت کرده اسـت ؟

 جلسـه ی سـوم : خواندن متـن توسـط معلـم و دانش آموزان 
داوطلـب، بـا تأکيد بـر روش خوانـدن صحيـح و تأثيرگذار.

 جلسـه ی چهارم تـا يازدهم : انجـام تمرين هـای کاس در 
گروه هـای تصادفـی متغيـر، به قيـد قرعه در هر جلسـه. 

 جلسـه ی دوازدهم : ارزشيابی شـفاهی که مرور و جمع بندی 
موضـوع درس را هم دربرمی گيرد.

موارد مربوطهمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی

مسئوليت ها و تکليف ها،نظام اجتماعی
وظايف و مسئوليت ها در قبال همسايه ها، رعايت مقررات و قوانين محله يا مجتمعحقوق و قوانين

تغييرات محله در گذر زمانتغيير و تحول ، پيشرفتزمان تداوم و تغيير

تعلق و هويتفرهنگ و هويت
ميراث فرهنگی

آموزه های دينی درباره ی حقوق همسايگان
آشنايی با ويژگی های محله و کارکردهای مسجد و بوستان محله

احترام به هم نوعان و دوست داشتن آن ها به عنوان مخلوقات خداوند، پرهيز از رذائل اخاقی )تمسخر(مسئوليت پذيریارزش و اخاق

حفاظت از محيطفضا و مکان
رابطه ی انسان و محيط

مراقبت از محله ، ترسيم نقشه ی محل زندگی و نحوه ی ترسيم آن

مهارت خريد عاقانه، انواع فعاليت ها و رفع نيازهای اقتصادی در محلهمنابع و نظام اقتصادیمنابع و فعاليت های اقتصادی
مسئوليت در قبال حقوق همسايگان، تعلق خاطر به محله، همکاری در امور محلهمسئوليت پذيری، تعاونارزش ها و نگرش ها

برنامهريزىدرسمطالعاتاجتماعىمهرماه
پايه ى پنجم

7   رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بيست ودوم |  شماره ی 2|آبان ماه 1397



معلممفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی

نظام اجتماعی

حقوق و قوانين
مسئوليت ها و 

تکليف ها

ويژگی های يک دوست خوب، تأثيرات دوســتی برجنبه های گوناگون زندگی انسان، مهارت نه گفتن
توجه به ماک های عقانی و دينی در انتخاب دوست  و آداب دوستی، شناخت حقوق متقابل در دوستی

مسئوليت ها و 
تکليف ها

رعايت مراحل تصميم گيری
شناخت مشاور مناسب

--زمان تداوم و تغيير
آموزه های قرانیميراث فرهنگیفرهنگ و هويت

--فضا و مکان
--منابع و فعاليت های اقتصادی

ارزش ها و نگرش ها

پيروی از دستورات دينی در موضوع دوستی 
تمایل به ایجاد رابطه ی دوستی صحیح، رعایت آداب دوستی

 
تمايل به رعايت اصول و مراحل تصميم گيری و تفکر قبل از تصميم گيری

عاقه مندی به مشورت با افراد دارای صاحيت و مراجعه به آن ها

برنامه ی درسـی مهرمـاه، با توجه به نبود روز تعطيـل در اين ماه، 
برای دوازده جلسـه بسـته شـد. باتوجـه به حجم کتـاب، دوفصل 
بـرای ايـن مـاه درنظـر گرفته شـده اسـت کـه در صـورت امکان 

می شـود.  انجام 
 جلسـه ی اول : گفت وگـو دربـاره ی تعطيـات تابسـتان بـا 
هدايـت صحبت هـا به طـرف آمـوزش روش گفت وگـو در کاس 
و تکيـه بر سـه محور عمـده ی اين کتـاب: جامعه ، زمـان و مکان.  
به منظـور ايجـاد ارتبـاط ذهنـی دانش آمـوز بـا موضـوع درسـی ، 
سـرفصل درس هـای کتاب بـرای دانش آمـوزان گفته می شـود تا 
بداننـد در طـول سـال قـرار اسـت در ايـن کاس دربـاره ی چـه 
مطالبـی بحـث شـود. در مـورد سررسـيد کاس کـه قرار اسـت 
اتفاقـات مدرسـه در آن ثبـت شـود، توضيح داده می شـود. در ماه 
مهـر اخبـار مدرسـه و کاس توسـط دانش آمـوزان جمـع آوری و 
در پايان هفته توسـط معلم در سررسـيد نوشـته می شـود. از ماه 

آبـان ايـن کار توسـط خـود دانش آمـوزان انجام می شـود.
 جلسـه ی دوم : گفت وگـو دربـاره ی دوسـتی، باهـدف ايجـاد 
زمينـه ی ذهنـی بـرای ورود بـه موضـوع آموزشـی و ارزشـيابی 
تجربـی  و  ذهنـی  پيش زمينـه ی  از  آگاهـی  بـرای  تشـخيصی، 
دانش آمـوزان دربـاره ی موضـوع آموزشـی. تمريـن دانش آمـوزان 
بـرای شـرکت در آمـوزش، بـا حضور فعـال در بحث هـا و تهيه ی 

مطالـب ، فيلـم  و عکـس مرتبـط بـا موضـوع بـرای کاس. 
قديمی تريـن دوسـت تـو کيسـت ؟ چـه ويژگی هايـی دارد ؟ چـرا 
همچنـان بـا او دوسـت هسـتی ؟ آيا اتفاقی با هم دوسـت شـديد 
يـا تـو او را انتخـاب کـردی ؟ تا بـه حال پيـش آمده که کسـی را 
انتخـاب کنـی و تصميـم بگيـری بـا او دوسـت شـوی ؟ آيـا تا به 

حـال دوسـتی را از دسـت داده ای ؟ چـرا ؟ آيـا تـا بـه حال کسـی 
دوسـتی اش را بـا تو قطع کرده اسـت ؟ چـرا ؟ آيا تا بـه حال پيش 
آمده که از کسـی رودربايسـتی کنی و تحت فشـار روانی او کاری 
را کـه از نظـر خـودت غلـط بـوده  اسـت، انجـام دهـی ؟ بعـد چه 

احساسـی داشتی ؟
 جلسـه ی سـوم : خوانـدن متـن درس اول  توسـط معلـم و 
دانش آمـوزان داوطلـب، بـا تأکيـد بـر روش خوانـدن صحيـح و 

تأثيرگذار.
 جلسـه های چهـارم و پنجـم : انجـام تمرين های کاسـی 
کتـاب در گروه هـای تصادفـی متغير، به قيد قرعه، در هر جلسـه. 
 جلسـه ی ششـم : گفت وگو درباره ی تصميم گيـری، باهدف 
ايجـاد زمينه ی ذهنی برای ورود به موضوع آموزشـی و ارزشـيابی 
تجربـی  و  ذهنـی  پيش زمينـه ی  از  آگاهـی  بـرای  تشـخيصی 
دانش آمـوزان دربـاره ي موضـوع آموزشـی. تمريـن دانش آمـوزان 
بـرای شـرکت در آمـوزش بـا حضـور فعـال در بحث هـا و تهيه ی 

مطالـب ، فيلـم  و عکـس مرتبط بـا موضوع بـرای کاس.
و  خـود  تصميم گيری هـای  از  دانش آمـوزان  خاطـرات  بيـان 
دوسـتان و خانواده هايشـان و نتايج آن ها ، همـراه هدايت بحث به 

سـوی رونـد صحيـح تصميم گيری توسـط معلـم. 
 جلسـه ی هفتم : خواندن متن توسـط معلـم و دانش آموزان 

داوطلـب، بـا تأکيد بـر روش خواندن صحيـح و تأثيرگذار. 
 جلسه ی هشتم تا يازدهم : انجام تمرين های کتاب.

جلسـه ی دوازدهم : ارزشيابی شـفاهی که مرور و جمع بندی 
موضوعات هـر دو درس را هم دربرمی گيرد.

برنامهريزىدرسمطالعاتاجتماعىمهرماه
پايه ى ششم

پایهیششم)فصلاول:دوستانما(،)فصلدوم:تصميمگيرى(
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تعریف و ماهیت مطالعات اجتماعی

یکحوزهییادگیریبینرشتهایاستکهازمفاهیمرشتههای
علمیچونجغرافیا،تاریخ،اقتصاد،علومسیاسی،جامعهشناسیو
همچنینمطالعاتگوناگونمانندآموزشهایمدنی،مطالعات
شهروندیوزیستمحیطی،دینواخالقبهرهمیگیرد.

مطالعات اجتماعی

زمانمكان جامعه

محورهاىاصلى

تحوالت زندگی بشرتعامالت انسانى

گذشتهمحیط های اجتماعی

آیندهمحیط های طبیعی

حالمحیط های فرهنگی

محیط های اقتصادی

بـهمعنـیدوطرفهبـودنرابطـه.انسـاندرایـنارتباط
تأثیـرمیگـذاردوازآنتأثیـرمیپذیـرد.

آنچـهدررابطهیتأثیرپذیریوتأثیرگـذاریبامحیطرخ
میدهـدکهدربسـترزمانیجریـاندارد.

خانه،محله،مدرسه،شهر
وروستا،کشورایرانو
همسایگانایران

میراثفرهنگی

کوه،رودودریا،صحرا
جنگلو...

تحوالتیکهانتظارداریم،
بنابرپیشبینیهایمنطقی
ازآنچهدرگذشتهوحالرخ

دادهاند،رخبدهند.

مدرسه،مسجد،بوستان
وموزه

تحوالتیکههماکنوندر
جریانهستند.

خانه،شهروروستا،کشورو
همسایگانایران
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تابستان گذشته، با حضور آموزگاران پايه هاي سوم تا ششم درس مطالعات 
اجتماعي، كارگاهي برگزار شد كه هدف آن تسهيل جريان ياددهيـ  يادگيري 
موضوعات اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بود. در كارگاه بر 

اين موضوع تأكيد شد كه دانش آموزان با انتخاب هر رشته ي تحصيلي و اشتغال 
به هر شغل، به كسب احساس رضايت و خشنودي از خويشتن و شناخت و درك 

و تمرين رفتارهاي اجتماعي مناسب )به منظور حضور مفيد و مؤثر در جامعه( 
نياز دارند. از آنجا كه بهترين زمان براي شكل گيري مباني ذهني الزم و گرايش 

به عادت هاي رفتاري مناسب در اين زمينه دوره ي پيش دبستان و دبستان است، 
ضروري است آموزش درس مطالعات اجتماعي در اين دوره با توجه و دقت 

بيشتري صورت گيرد. با تأكيد بر اينكه مطالب كتاب هاي مطالعات اجتماعي 
تلفيقي از حوزه هاي گوناگون است و طبقه بندي مطالب صرفًا براي درك دقيق تر 

جزئيات صورت مي گيرد، نمودار كلي مفاهيم آموزشي درس مطالعات اجتماعي در 
دوره ي ابتدايي تدوين شد. تاريخ جلسه ي بعدي نيز هفته ي آخر مهر تعيين شد.

لذت كاوشگرى 
و درس مطالعات اجتماعى

جلسه ى دوم معلمان درس مطالعات اجتماعى پايه هاى سوم تا ششم
هفته ى آخر ماه مهر

ارائه ى بازخورد درباره ى آموزش ماه مهر

دستورجلسه
الف ( ارائه ي بازخورد درباره ي فعاليت هاي ماه مهر

ب ( بحث و تبادل نظر در مورد بخش مهارت ها از كتاب راهنماي معلم
پ ( تهيه ي برنامه ي درسي ماه آبان

ت ( تهيه ي جدول طولي زمان، تغيير و تداوم

پايه ي سوم
در جلسـه ي دوم، قبـل از گفت وگـو دربـاره ي موضـوع درسـي، مـواردي كـه قـرار بود 
تـا پايـان سـال در ايـن كتـاب آمـوزش داده شـوند )مـا كي هسـتيم؟ در حـال حاضر 
چـه ويژگي هايـي داريـم؟ در گذشـته چـه ويژگي هايـي داشـتيم و در آينـده احتمـااًل 
چـه ويژگي هايـي خواهيـم داشـت؟ خانـواده ي مـا، مدرسـه ي مـا و محلـه ي مـا چـه 
ويژگي هايـي دارنـد و روابـط مـا با ديگران چگونه اسـت؟(، بـراي دانش آمـوزان توضيح 

داده شدند. 
انجـام فعاليت هـاي كاسـي به طـور انفـرادي آغـاز و در جلسـات بعـدي بـه شـكل 
گروه هـاي دو نفـري انتخابـي خـود دانش آمـوزان انجـام شـد. عـاوه بـر شناسـنامه، 
پاسـپورت، كارت ملـي، گواهي نامـه ي رانندگـي، كارت ماشـين و گواهي نامـه ي پايـان 

خدمـت هـم، همـراه بـا توضيـح، بـه دانش آمـوزان نشـان داده شـدند.

پايه ي چهارم
مباحـث كل كتـاب )جايـي كـه زندگـي 
و  كشـورمان(  تـا  محلـه  از  مي كنيـم، 
)طبيعـت  داريـم  هـم  بـا  كـه  روابطـي 
كشـورمان و گذشـته ي مردمـي كـه در 
ايـن كشـور زندگـي كرده انـد(، توضيـح 
داده شـد. در شـروع هر جلسه به موضوع 
جلسـه ي قبلـي اشـاره شـد. فعاليت هاي 
كاسـي، تـا جايـي كـه ممكـن بـود، در 
گروه هـاي دو و سـه نفـري انتخابي خود 
دانش آمـوزان انجـام شـد.  در پايـان هـر 
درس، سـه نمونه كاربرگ )بسـيار خوب، 
خـوب و متوسـط( روي تختـه ي كاس 

توافـق شـد، از اهميـت ايـن درس 
و ريـز مطالـب آموزشـي آن و روش 
تدريس براي والدين صحبت شـود. 
زيـرا جلـب كمـك والديـن كمـك 
زيـادي بـه درونـي شـدن مطالب و 
كسـب مهارت هـا در دانش آمـوزان 
والديـن  بـه  همچنيـن،  مي كنـد. 
دانش آموزانـي كـه در ارتباط گيري، 
كار گروهـي و مشـاركت در آموزش 
بـه كمـك نيـاز دارنـد، راهكارهـاي 

الزم ارائـه شـود.

جلسات والدين، پايان مهر

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه آبان

كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشيزهرا يوسفي

برنامه ي درسي - مطالعات اجتماعي
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نصـب شـد تـا امـكان مقايسـه و قضاوت 
انگيـزه ي  و  فراهـم  دانش آمـوزان  بـراي 
الزم بـراي انجـام بهتـر كاربرگ هـا ايجاد 
شـــود. بازديـد از محلـه بـه عهـــده ي 
والديـن گذاشـته شـد و برنامـه ي بازديد 
از شـهرداري ناحيـه با همـكاري دو تن از 

اوليـا هماهنـگ و انجام شـد.
 

پايه ي پنجم
بيـان مطالـب كتـاب )شـناخت بيشـتر 
خودمان، كشـورمان، همسـايه هاي ايران، 
كـره ي زميـن و تاريـخ مردمانـي كـه در 
گذشـته در اين كشـور زندگـي كرده اند( 

1. كاوش و بررسي
در ايـن حـوزه، مهارت هـاي زيـر پرورش 
مي يابنـد: تفكـر، طـرح سـؤاالت روشـن 
و واضـح دربـاره ي موضوعـات محيطـي و 
اجتماعـي، شناسـايي موضـوع، شناسـايي 
منابع اطاعـات، پرس وجو، ثبـت اطاعات 
از منابـع اوليـه و ثانويه، بررسـي و تجزيه 
و تحليـل مـدارك و شـواهد، مقايسـه و 

انجـام شـد. گفت وگوهـاي كاسـي بـه 
تدريـج منظم تـر شـدند. 

بـا  طـرح خبرنامـه و شـوراي كاسـي، 
اطاعاتـي كـه از همـكار پايـه ي ششـم 
گرفتيم، اجرا شـد. بـه دانش آموزان گفته 
شـد ايـن كاري اسـت كـه دانش آمـوزان 
كاس ششـم انجـام مي دهنـد و مـا هـم 
امتحـان مي كنيـم تـا ببينيـم مي توانيم 
همـكاري  نـه.  يـا  كنيـم  اجـرا  را  آن 

بـود. خـوب  دانش آمـوزان 

پايه ي ششم
توضيـح محتـواي كتـاب،  در جلسـه ي 

طبقه بنـدي اطاعـات، خواندن نمـودار و 
عكـس، تجزيـه و تحليـل و نتيجه گيري.

سررسيد كالس
عـاوه بـر فعاليت هـاي كتـاب در رابطـه 
بـا تقويت مهـارت كاوش و بررسـي، طرح 
خبرنامـه ي مدرسـه هـم اجـرا شـد. يك 
سررسـيد بزرگ تهيـه و دربـاره ي كاربرد 
آن توضيـح داده شـد. بـه دانش آمـوزان 
فرصـت داده شـد كـه آن را از نزديـك 
حـرف  هـم  بـا  آن  دربـاره ي  و  ببيننـد 
بزننـد. در آخريـن جلسـه ي هـر هفتـه، 
اتفاقـات  دانش آمـوزان خواسـته شـد  از 
مهمـي را كـه در مدرسـه رخ داده اسـت 
مثـل  تشـويق ها(،  مسـابقه ها،  )مراسـم، 
يـك خبرنـگار گـزارش دهنـد. توضيـح 
داده شـد كه خبرها بايد دقيق و مسـتند 
باشـند. هـر اتفـاق، در روزي كـه رخ داده 
شـده ثبت شـد و دوباره بـه دانش آموزان 

نشـان داده شـد.

2. مشاركت
در ايـن فراينـد، دانش آمـوزان از طريـق 
همراهـي و كار گروهـي، موفـق بـه انجام 
فعاليت هـاي يادگيـري مي شـوند و انـواع 

موارد درسـي )خودمـان و دوسـتانمان و 
روابـط مـا بـا آن هـا، كشـورمان و منابـع 
آن، بخشـي از تاريخ مردمانـي كه در اين 
كشـور زندگـي كرده انـد( گفتـه شـدند. 
بـا ايـن توضيح كه بعضـي اتفاقـات براي 
مردم يك كشـور يا كل جهان مهم اسـت 
و باعـث مي شـود هر سـال در همـان روز 
آن را بـه يـاد بياورند؛ مثل تولد شـما كه 
بـراي خانـواده و دوسـتانتان مهم اسـت. 
آخـر هـر هفتـه كه خبرهـا شـنيده و در 
سررسـيد ثبت مي شـدند، مناسـبت ها و 
روزهـاي هفتـه هـم بـا توضيـح كوتاهي 

بـراي دانش آمـوزان گفتـه مي شـدند.

 بحث و تبادل نظر در مورد 
بخش مهارت ها از كتاب 

راهنماى معلم

در برنامـه ي درسـي مطالعـات اجتماعي، 
فراينـد كاوشـگري محيطـي و اجتماعي، 
و پـرورش مهارت هـا در قالـب پنـج حوزه 

صـورت مي گيـرد كـه عبارت انـد از:

      ن ماه 1397
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راهبردهـاي كار گروهـي را به كار مي برند. 
احسـاس تعلق به گروه، شـكل بخشيدن 
كار  در  خـود  مديريـت  ديدگاه هـا،  بـه 
گروهـي، تصميم گيري جمعـي، صبوري 
و بردبـاري در اين بخـش جاي مي گيرند.

شورای كالسی
عـاوه بـر فعاليت هـای کتـاب در رابطه با 
تقويـت مهـارت مشـارکت، طرح شـورای 
کاسـی هـم اجـرا شـد. بـرای تشـکيل 
شـورای کاسـی، هـر مـاه چهـار نفـر بـا 
رأی مخفـی و بـدون ذکـر نـام انتخـاب 
می شـوند و آرای آن هـا روی تختـه ثبـت 

می شـود.  شـمارش  و 
ايـن چهـار نفر هرکـدام مسـئوليتی دارد 
کـه در طـول چهـار هفتـه بيـن آن هـا 
می چرخـد. يـک نفـر مسـئول تـدارکات 
و مرتـب نگـه داشـتن کاس، يـک نفـر 
کـه  دانش آموزانـی  بـه  مسـئول کمـک 
مشـکل درسـی دارنـد، يک نفر مسـئول 
رسيدگی به مشـکات رفتاری و ارتباطی 
دانش آمـوزان و يـک نفر سـخنگوی گروه 
کـه رونـد کار را به معلم گـزارش می دهد 
و راهنمايی هـای معلـم را بـه مسـئوالن 

می رسـاند.
هيچ کـس نمی توانـد دو بـار انتخاب شـود، 
مگـر اينکـه همـه ی دانش آمـوزان قبـًا 
انتخـاب شـده باشـند. در ماه هـای بعـد، 
دانـــش آموزان در پايـان مـاه نظـــرات 
خـود را دربـاره ی مـوارد مثبـت و منفـی 
عملکـرد شـورا اعـام می کننـد. بـه ايـن 
ترتيـب، تـوان نقـد کـردن و نقدپذيـری 

می شـود.  تقويـت  هـم  دانش آمـوزان 
بديهـــی اســت کـه دانـــش آموزان در 
انجـام ايـن فعاليـت بـه مشـکات زيادی 
برمی خورنـد. پيـــش آمــدن مشـکات 
و حـل آن هـا بـا کمـک معلم، به کسـب 

مهـارت منجـر می شـود.

3. برقراری ارتباط
برقـراری ارتبـاط عبارت اسـت از مهارت 

انتقـال و بيـان ايده هـا و اطاعـات بـه 
شـکل های گفتـاری، شـنيداری و سـاير 
نـگاه  کـردن،  گـوش  خوانـدن،  مـوارد. 
کردن، بيـان کردن مؤثر، بيـان نظرهای 
مخالـف و برقـراری ارتباط بـا ديگران در 

ايـن حـوزه قـرار می گيرند.

گفت وگو پيش از تدريس
عـاوه بـر فعاليت هـای کتـاب در رابطه 
با تقويـت مهارت برقـراری ارتباط، طرح 
بحـث  بـا  تدريـس  از  پيـش  گفت وگـو 
طراحـي  پيـش  از  سـؤاالت  دربـاره ی 
شـده ي معلـم انجـام شـد. گفت وگـوي 
كاسـي در جلسـات اول ممكـن اسـت 
شـلوغ و بي نظـم باشـد. در صورتـي كـه 
بـا دانش آمـوزان تمرين شـود كـه موقع 
اظهـار نظـر فريـاد نزننـد، از سـر جـاي 
را  خـود  هيجـان  نشـوند،  بلنـد  خـود 
كنتـرل كننـد و حـرف ديگـران را قطع 
نكننـد... و معلـم هـم تمريـن كنـد كـه 
آرامـش خـود را حفـظ كنـد، گفت وگـو 

نظـم الزم را پيـدا مي كنـد.

خواندن صحيح متن 
به طور تأثيرگذار

عـاوه بـر فعاليت هـاي كتـاب در رابطه 
با تقويـت مهارت برقـراري ارتباط، طرح 
خوانـدن صحيح متـن به طـور تأثيرگذار 

هم انجام شـد.
بعـــد از خوانـدن معلــم، دانــش آموزان 
داوطلـب متـن را مي خواننـد و از ديگـر 
دانش آمـوزان درباره ي ميـزان تأثيرگذاري 
نحـوه ي خوانـدن آن هـا در ايجـاد انگيـزه 
بـراي گـــوش دادن آن هـا نظرخـــواهي 

مي شـود.

4. خالقيت
در ايـن حـوزه، مهارت هـــاي كاربـــرد 
دانـش و اطاعات و مهارت هـا در الگوها 
و موقعيت هـاي جديـد، توسـعه و بسـط 
و  مسـائل  بـه  پاسـخ گويي  آموخته هـا، 

و  طراحـي  غيرمنتظـره،  موقعيت هـاي 
توليد محصـوالت يا راهبردهـاي جديد، 
ابـداع روش هاي جديد، پيشـنهاد دادن، 
تجســـم و پيش بيني كـــردن تقويــت 

مي شـوند.

نمايش في البداهه
كـه  في البداهـه  نمايـــش هاي  اجـراي 
موضـوع  بـه  توجـه  بـا  آن هـا  موضـوع 
درسـي بـه دانش آمـوزان ارائه مي شـود، 
توانايـي آن هـا را بـراي اسـتفاده از ايـن 

مي بخشـد. ارتقـا  مهـارت 

سر رسيد كالس

كاوش و بررسى

رويكرد انسان گرا به تربيت
یوهان پستالوتسی و فردریش فروبل

یوهان پستالوتسـی )1827-1746( مربی 
سوئیسـی بـوده کـه لقـب پـدر تعلیـم و 
بـه  او  داده انـد.  او  بـه  را  مـدرن  تربیـت 
عمومی سـازی آمـوزش و پـرورش معتقـد 
بـود تـا همـه ي انسـان ها، به ویـژه طبقه ي 
فقیـر، بتوانند فارغ از تبعیض و محدودیت، 
دسترسـی رایـگان و همگانـی بـه آموزش 
داشـته باشـند. نخسـتین تـاش عملی و 
اطاح طلبانه ي پستالوتسـی، تأسیس یک 
مدرسـه ي کسـب و کار برای کودکان فقیر 
روسـتایی بـود تـا بتواننـد در کنار باسـواد 
شـدن، محصوالت سـاخته ي دسـت خود 
نـگاه روشـن  بـازار عرضـه کننـد.  بـه  را 
پستالوتسـی و آثـار تربیتی او موجب شـد 
دولـت و عمـوم مـردم متوجـه اهمیـت و 
فایـده ي تعلیـم و تربیـت شـوند. بـه دلیل 
ایـن اسـتقبال، تا سـال 1830 بی سـوادی 
در سـوئیس ریشـه کن می شـود. شـهرت 
جهانی پستالوتسـی بیشـتر مدیـون توجه 
علمی او به شـیوه های تدریس )پداگوژی( 
و اصـول جدیـد تربیـت بـود. او پـدر علـم 
پداگـوژی اسـت. همچنیـن باعث شـد که 
تعلیـم و تربیت در کنار سـایر علوم، مانند 
سیاسـت، بـه عنـوان یـک علم و حـوزه ي 
معرفتـی شـناخته شـود. عمـده ي تأثیـر 
پستالوتسـی بـر آموزش در سـطح ابتدایی 
اسـت و اصـول رهـاوردی او عبارت انـد از: 
نیازهـا و عاقه هـاي کـودک؛  بـه  توجـه 

تدریـس کـودک محور بـه جـای تدریس 
معلـم محـور؛ مشـارکت فعـال یادگیرنده 
در کاس درس؛ فراهم سـازی بسـتر رشـد 
طبیعـی کـودک؛ دادن آزادی و اختیـار به 
کـودک؛ ایجاد اقتدار و انضباط در مدرسـه 
بـر پایـه ي عشـق و عاقـه، نـه بـه موجب 
اجبـار و ایجـاد ترس؛ تأکید بـر تجربه هاي 
واقعـی مبتنـی بر حـواس؛ تأکید بر رشـد 

همـه جانبه ي کـودک.
مربـی آلمانـی، فردریـش فروبـل )1852-

1782(، شـاگرد پستالوتسـی بود. حوزه ي 
اشـتراک فکری فروبل و پستالوتسـی، باور 
بـه رشـد طبیعـی کـودک و مدرن سـازی 
بـرای  امـا  تربیـت اسـت.  تعلیـم و  علـم 
پیاده سـازی ایـن بـاور، هـر کـدام مسـیر 
متفـاوت و در عیـن حال مکملـی را در پی 
گرفتنـد. پستالوتسـی مسـیر آمـوزش در 
دوره ي ابتدایـی را برگزید و تحول غیرقابل 
تصـوری در ایـن سـطح ایجـاد کـرد. امـا 
تأکیـد فروبـل بـر آموزش و پـرورش پیش 
از دبسـتان بود. فروبل در سـن 23 سالگی 
حرفـه ي معلمـی را برمی گزینـد. پـس از 
مدرسـه ها،  در  تجربـه  و  تـاش  سـال ها 
مهم تریـن اثـر تربیتـی خـود را در سـال 
تربیـت  و  »تعلیـم  عنـوان  بـا   1826
انسـان1« منتشـر می کند. در همان سال، 

مجلـه ي هفتگـی آمـوزش »خانواده  هـا2« 
را تأسـیس می کنـد. چـاپ و انتشـار آثـار 
تربیتـی، فروبل را قانـع نمی کند و تصمیم 
بدیـع  ایده هـای  و  اندیشـه ها  می گیـرد 
خـود را در محیطـي واقعـی اجـرا کنـد. 
از ایـن رو، در آلمـان و در سـال 1937، 
مؤسسـه ي مراقبت و بـازی و فعالیت برای 
کـودکان خردسـال را تأسـیس و در سـال 
ایـن  بـرای  را  کودکسـتان  واژه ي   1940
مؤسسـه ابـداع می کنـد. فروبل نخسـتین 
مربـی مـدرن تعلیـم و تربیـت اسـت کـه 
توجـه جامعـه و والدین را به سـمت ارزش 
و اهمیـت تربیتـی بازی هـا و فعالیت هـای 
آزاد کـودکان جلـب می کنـد. بـه همیـن 
خاطـر، عـاوه بر چندیـن فعالیـت متنوع 
بـازی گونـه، ماننـد آوازهـای جمعـی، کار 
بـا ِگل، دوزندگـی و کار بـا گل و گیـاه، 
مجموعه ای وسـیله ي بازی و ابزار آموزشی 
با نـام »هدیه هاي فروبل3« را برای سـطح 
پیش از دبسـتان طراحـی مي كند كه یک 
نجـار ماهـر آن هـا را مي سـازد. هدیه هـاي 
فروبـل پنـج گونـه  وسـیله ي آموزشـی را 
شـامل مي شـود کـه ترتیـب ارائـه ي آن ها 
بـه کـودک از سـاده بـه پیچیـده اسـت. 
بـرای مثـال، گونه ي اول شـامل گلوله های 
رنگـی نرم وکوچـک و گونه ي دوم شـامل 
کـره و مکعب هـای چوبـی اسـت. سـبک 
آمـوزش فروبـل کـودکان را در حوزه هـاي 
مهارت های کشـف کردن، مقایسـه کردن، 
آزمـودن، لمس کـردن و تصورکـردن توانا 
بـر  فروبـل  تربیتـی  فلسـفه ي  می سـازد. 
چهـار ایـده ي بنیادیـن مبتنی اسـت: ابراز 
آزادانه ي خویشـتن؛ خاق بـودن؛ فعالیت 
و مشـارکت جمعـی؛ فعالیت های حسـی-

حرکتی.

پينوشت
1 . به شماره ي اول مراجعه شود.

2. The Education of Man

3.The Educating Families

4. Froebel Gifts
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راهبردهـاي كار گروهـي را به كار مي برند. 
احسـاس تعلق به گروه، شـكل بخشيدن 
كار  در  خـود  مديريـت  ديدگاه هـا،  بـه 
گروهـي، تصميم گيري جمعـي، صبوري 
و بردبـاري در اين بخـش جاي مي گيرند.

شوراى كالسى
عـالوه بـر فعاليت هـای کتـاب در رابطه با 
تقويـت مهـارت مشـارکت، طرح شـورای 
کالسـی هـم اجـرا شـد. بـرای تشـکيل 
شـورای کالسـی، هـر مـاه چهـار نفـر بـا 
رأی مخفـی و بـدون ذکـر نـام انتخـاب 
می شـوند و آرای آن هـا روی تختـه ثبـت 

می شـود.  شـمارش  و 
ايـن چهـار نفر هرکـدام مسـئوليتی دارد 
کـه در طـول چهـار هفتـه بيـن آن هـا 
می چرخـد. يـک نفـر مسـئول تـدارکات 
و مرتـب نگـه داشـتن کالس، يـک نفـر 
کـه  دانش آموزانـی  بـه  مسـئول کمـک 
مشـکل درسـی دارنـد، يک نفر مسـئول 
رسيدگی به مشـکالت رفتاری و ارتباطی 
دانش آمـوزان و يـک نفر سـخنگوی گروه 
کـه رونـد کار را به معلم گـزارش می دهد 
و راهنمايی هـای معلـم را بـه مسـئوالن 

می رسـاند.
انتخـاب  بـار  دو  نمی توانـد  هيچ کـس 
شـود، مگـر اينکـه همـه ی دانش آمـوزان 
قبـًال انتخـاب شـده باشـند. در ماه هـای 
بعـد، دانش آمـوزان در پايـان مـاه نظرات 
خـود را دربـاره ی مـوارد مثبـت و منفـی 
عملکـرد شـورا اعـالم می کننـد. بـه ايـن 
ترتيـب، تـوان نقـد کـردن و نقدپذيـری 

می شـود.  تقويـت  هـم  دانش آمـوزان 
در  دانش آمـوزان  کـه  اسـت  بديهـی 
انجـام ايـن فعاليـت بـه مشـکالت زيادی 
برمی خورنـد. پيـش آمـدن مشـکالت و 
حـل آن هـا بـا کمـک معلـم، بـه کسـب 

می شـود. منجـر  مهـارت 

3. برقرارى ارتباط
برقـراری ارتبـاط عبارت اسـت از مهارت 

انتقـال و بيـان ايده هـا و اطالعـات بـه 
شـکل های گفتـاری، شـنيداری و سـاير 
نـگاه  کـردن،  گـوش  خوانـدن،  مـوارد. 
کردن، بيـان کردن مؤثر، بيـان نظرهای 
مخالـف و برقـراری ارتباط بـا ديگران در 

ايـن حـوزه قـرار می گيرند.

گفت وگو پيش از تدريس
عـالوه بـر فعاليت هـای کتـاب در رابطه 
با تقويـت مهارت برقـراری ارتباط، طرح 
بحـث  بـا  تدريـس  از  پيـش  گفت وگـو 
طراحـي  پيـش  از  سـؤاالت  دربـاره ی 
شـده ي معلـم انجـام شـد. گفت وگـوي 
كالسـي در جلسـات اول ممكـن اسـت 
شـلوغ و بي نظـم باشـد. در صورتـي كـه 
بـا دانش آمـوزان تمرين شـود كـه موقع 
اظهـار نظـر فريـاد نزننـد، از سـر جـاي 
را  خـود  هيجـان  نشـوند،  بلنـد  خـود 
كنتـرل كننـد و حـرف ديگـران را قطع 
نكننـد... و معلـم هـم تمريـن كنـد كـه 
آرامـش خـود را حفـظ كنـد، گفت وگـو 

نظـم الزم را پيـدا مي كنـد.

خواندن صحيح متن 
به طور تأثيرگذار

عـالوه بـر فعاليت هـاي كتـاب در رابطه 
با تقويـت مهارت برقـراري ارتباط، طرح 
خوانـدن صحيح متـن به طـور تأثيرگذار 

هم انجام شـد.
دانش آمـوزان  معلـم،  خوانـدن  از  بعـد 
از  و  مي خواننـد  را  متـن  داوطلـب 
دانش آمـوزان درباره ي ميـزان تأثيرگذاري 
نحـوه ي خوانـدن آن هـا در ايجـاد انگيـزه 
نظرخواهـي  آن هـا  دادن  گـوش  بـراي 

مي شـود.

4. خالقيت
كاربـرد  مهارت هـاي  حـوزه،  ايـن  در 
دانـش و اطالعات و مهارت هـا در الگوها 
و موقعيت هـاي جديـد توسـعه و بسـط 
و  مسـائل  بـه  پاسـخ گويي  آموخته هـا، 

و  طراحـي  غيرمنتظـره،  موقعيت هـاي 
توليد محصـوالت يا راهبردهـاي جديد، 
ابـداع روش هاي جديد، پيشـنهاد دادن، 
تقويـت  كـردن  پيش بينـي  و  تجسـم 

مي شـوند.

نمايش في البداهه
كـه  في البداهـه  نمايش هـاي  اجـراي 
موضـوع  بـه  توجـه  بـا  آن هـا  موضـوع 
درسـي بـه دانش آمـوزان ارائه مي شـود، 
توانايـي آن هـا را بـراي اسـتفاده از ايـن 

مي بخشـد. ارتقـا  مهـارت 

سر رسيد كالس
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كارهاي دستي
از  اعـم  بازسـازي  فعاليت هـاي  انجـام 
نقاشـي، كار با سـفال و ماكت سـازي با 
توجـه بـه موضوع درسـي، بـه ذهنيت 
و  مي بخشـد  تجسـم  دانش آمـوزان 
بـا مشـاهده ي كارهـاي ديگـر  آن هـا 
بيشـتري  انگيـزه ي  دانش آمـوزان 
بـراي انجـام كارهـاي جديدتـر پيـدا 

. مي كننـد

5. واكنش شخصي و اظهار نظر
بـراي  دانش آمـوزان  قلمـرو،  ايـن  در 

بـر  موضوعـات  بررسـي  و  بازشناسـي 
مبنـاي اسـتنباط خويـش از خـود اراده 
نشـان مي دهند. مهارت هاي نگريسـتن، 
بازشناسـي و نقـد و بررسـي موضـوع بر 
بـه  نگريسـتن  تلقـي خويـش،  مبنـاي 
موضـوع بـا اسـتنباط و باورهـاي خـود، 
بيان احسـاس خويـش، و ترجيـح دادن 

در ايـن حـوزه قـرار مي گيرنـد.

گفت وگو پيش از تدريس
عـالوه بـر فعاليت هـاي كتـاب در رابطه 
با تقويـت مهارت برقـراري ارتباط، طرح 

گفت وگـو پيـش از تدريـس هـم انجـام 
شد.

آموزش شفاهي 
يا گفت وگو بعد از آموزش

بـا توجـه به اطالعاتـي كـه دانش آموزان 
و  كـردن  فكـر  و  كالسـي  آمـوزش  از 
دسـت  بـه  موضـوع  دربـاره ي  تحقيـق 
آورده انـد، و بـراي ارتقـاي ايـن مهـارت، 

آزمـون اجـرا شـد.

كاوشگرى محيطى و اجتماعى
و 

پرورش مهارت ها

برقرارى ارتباط

گفت وگوشوراى كالسى
پيش از كالس

نمايش
فى البداهه

گفت وگوكاردستى
پيش از 
تدريس

گفت وگو
بعد از 
آموزش

س
 در

سى
كال

ى 
ها

ت 
الي

فع

خالقيتمشاركت

حوزه هاى 
مهارتى

واكنش شخصى 
و اظهارنظر
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كارهاي دستي
از  اعـم  بازسـازي  فعاليت هـاي  انجـام 
نقاشـي، كار بـا سـفال و ماكت سـازي، 
بـه  درسـي،  موضـوع  بـه  توجـه  بـا 
ذهنيت دانش آموزان تجسـم مي بخشد. 
همچنيـن، آن ها بـا مشـاهده ي كارهاي 
ديگـر دانش آموزان انگيزه ي بيشـتري 
بـراي انجـام كارهـاي جديدتـر پيـدا 

مي كننـد.

5. واكنش شخصي و اظهار نظر
بـراي  دانش آمـوزان  قلمـرو،  ايـن  در 

بـر  موضوعـات  بررسـي  و  بازشناسـي 
مبنـاي اسـتنباط خويـش از خـود اراده 
نشـان مي دهند. مهارت هاي نگريسـتن، 
بازشناسـي و نقـد و بررسـي موضـوع بر 
بـه  نگريسـتن  تلقـي خويـش،  مبنـاي 
موضـوع بـا اسـتنباط و باورهـاي خـود، 
بيان احسـاس خويـش، و ترجيـح دادن 

در ايـن حـوزه قـرار مي گيرنـد.

گفت وگو پيش از تدريس
عـاوه بـر فعاليت هـاي كتـاب در رابطه 
با تقويـت مهارت برقـراري ارتباط، طرح 

گفت وگـو پيـش از تدريـس هـم انجـام 
شد.

آموزش شفاهي 
يا گفت وگو بعد از تدريس

بـا توجـه به اطاعاتـي كـه دانش آموزان 
و  كـردن  فكـر  و  كاسـي  آمـوزش  از 
دسـت  بـه  موضـوع  دربـاره ي  تحقيـق 
آورده انـد، و بـراي ارتقـاي ايـن مهـارت، 

آزمـون اجـرا شـد.

كاوشگرى محيطى و اجتماعى
و 

پرورش مهارت ها

برقرارى ارتباط

گفت وگوشوراى كالسى
پيش از كالس

نمايش
فى البداهه

گفت وگوكاردستى
پيش از 
تدريس

گفت وگو
بعد از 
تدريس

س
 در

س
كال

ى 
ها

ت 
الي

فع

خالقيتمشاركت

حوزه هاى 
مهارتى

واكنش شخصى 
و اظهارنظر

راهبردهـاي كار گروهـي را به كار مي برند. 
احسـاس تعلق به گروه، شـكل بخشيدن 
كار  در  خـود  مديريـت  ديدگاه هـا،  بـه 
گروهـي، تصميم گيري جمعـي، صبوري 
و بردبـاري در اين بخـش جاي مي گيرند.

شوراى كالسى
عـالوه بـر فعاليت هـای کتـاب در رابطه با 
تقويـت مهـارت مشـارکت، طرح شـورای 
کالسـی هـم اجـرا شـد. بـرای تشـکيل 
شـورای کالسـی، هـر مـاه چهـار نفـر بـا 
رأی مخفـی و بـدون ذکـر نـام انتخـاب 
می شـوند و آرای آن هـا روی تختـه ثبـت 

می شـود.  شـمارش  و 
ايـن چهـار نفر هرکـدام مسـئوليتی دارد 
کـه در طـول چهـار هفتـه بيـن آن هـا 
می چرخـد. يـک نفـر مسـئول تـدارکات 
و مرتـب نگـه داشـتن کالس، يـک نفـر 
کـه  دانش آموزانـی  بـه  مسـئول کمـک 
مشـکل درسـی دارنـد، يک نفر مسـئول 
رسيدگی به مشـکالت رفتاری و ارتباطی 
دانش آمـوزان و يـک نفر سـخنگوی گروه 
کـه رونـد کار را به معلم گـزارش می دهد 
و راهنمايی هـای معلـم را بـه مسـئوالن 

می رسـاند.
انتخـاب  بـار  دو  نمی توانـد  هيچ کـس 
شـود، مگـر اينکـه همـه ی دانش آمـوزان 
قبـًال انتخـاب شـده باشـند. در ماه هـای 
بعـد، دانش آمـوزان در پايـان مـاه نظرات 
خـود را دربـاره ی مـوارد مثبـت و منفـی 
عملکـرد شـورا اعـالم می کننـد. بـه ايـن 
ترتيـب، تـوان نقـد کـردن و نقدپذيـری 

می شـود.  تقويـت  هـم  دانش آمـوزان 
در  دانش آمـوزان  کـه  اسـت  بديهـی 
انجـام ايـن فعاليـت بـه مشـکالت زيادی 
برمی خورنـد. پيـش آمـدن مشـکالت و 
حـل آن هـا بـا کمـک معلـم، بـه کسـب 

می شـود. منجـر  مهـارت 

3. برقرارى ارتباط
برقـراری ارتبـاط عبارت اسـت از مهارت 

انتقـال و بيـان ايده هـا و اطالعـات بـه 
شـکل های گفتـاری، شـنيداری و سـاير 
نـگاه  کـردن،  گـوش  خوانـدن،  مـوارد. 
کردن، بيـان کردن مؤثر، بيـان نظرهای 
مخالـف و برقـراری ارتباط بـا ديگران در 

ايـن حـوزه قـرار می گيرند.

گفت وگو پيش از تدريس
عـالوه بـر فعاليت هـای کتـاب در رابطه 
با تقويـت مهارت برقـراری ارتباط، طرح 
بحـث  بـا  تدريـس  از  پيـش  گفت وگـو 
طراحـي  پيـش  از  سـؤاالت  دربـاره ی 
شـده ي معلـم انجـام شـد. گفت وگـوي 
كالسـي در جلسـات اول ممكـن اسـت 
شـلوغ و بي نظـم باشـد. در صورتـي كـه 
بـا دانش آمـوزان تمرين شـود كـه موقع 
اظهـار نظـر فريـاد نزننـد، از سـر جـاي 
را  خـود  هيجـان  نشـوند،  بلنـد  خـود 
كنتـرل كننـد و حـرف ديگـران را قطع 
نكننـد... و معلـم هـم تمريـن كنـد كـه 
آرامـش خـود را حفـظ كنـد، گفت وگـو 

نظـم الزم را پيـدا مي كنـد.

خواندن صحيح متن 
به طور تأثيرگذار

عـالوه بـر فعاليت هـاي كتـاب در رابطه 
با تقويـت مهارت برقـراري ارتباط، طرح 
خوانـدن صحيح متـن به طـور تأثيرگذار 

هم انجام شـد.
دانش آمـوزان  معلـم،  خوانـدن  از  بعـد 
از  و  مي خواننـد  را  متـن  داوطلـب 
دانش آمـوزان درباره ي ميـزان تأثيرگذاري 
نحـوه ي خوانـدن آن هـا در ايجـاد انگيـزه 
نظرخواهـي  آن هـا  دادن  گـوش  بـراي 

مي شـود.

4. خالقيت
كاربـرد  مهارت هـاي  حـوزه،  ايـن  در 
دانـش و اطالعات و مهارت هـا در الگوها 
و موقعيت هـاي جديـد توسـعه و بسـط 
و  مسـائل  بـه  پاسـخ گويي  آموخته هـا، 

و  طراحـي  غيرمنتظـره،  موقعيت هـاي 
توليد محصـوالت يا راهبردهـاي جديد، 
ابـداع روش هاي جديد، پيشـنهاد دادن، 
تقويـت  كـردن  پيش بينـي  و  تجسـم 

مي شـوند.

نمايش في البداهه
كـه  في البداهـه  نمايش هـاي  اجـراي 
موضـوع  بـه  توجـه  بـا  آن هـا  موضـوع 
درسـي بـه دانش آمـوزان ارائه مي شـود، 
توانايـي آن هـا را بـراي اسـتفاده از ايـن 

مي بخشـد. ارتقـا  مهـارت 

سر رسيد كالس

كاوش و بررسى
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كارهاي دستي
از  اعـم  بازسـازي  فعاليت هـاي  انجـام 
نقاشـي، كار با سـفال و ماكت سـازي با 
توجـه بـه موضوع درسـي، بـه ذهنيت 
و  مي بخشـد  تجسـم  دانش آمـوزان 
بـا مشـاهده ي كارهـاي ديگـر  آن هـا 
بيشـتري  انگيـزه ي  دانش آمـوزان 
بـراي انجـام كارهـاي جديدتـر پيـدا 

. مي كننـد

5. واكنش شخصي و اظهار نظر
بـراي  دانش آمـوزان  قلمـرو،  ايـن  در 

بـر  موضوعـات  بررسـي  و  بازشناسـي 
مبنـاي اسـتنباط خويـش از خـود اراده 
نشـان مي دهند. مهارت هاي نگريسـتن، 
بازشناسـي و نقـد و بررسـي موضـوع بر 
بـه  نگريسـتن  تلقـي خويـش،  مبنـاي 
موضـوع بـا اسـتنباط و باورهـاي خـود، 
بيان احسـاس خويـش، و ترجيـح دادن 

در ايـن حـوزه قـرار مي گيرنـد.

گفت وگو پيش از تدريس
عـالوه بـر فعاليت هـاي كتـاب در رابطه 
با تقويـت مهارت برقـراري ارتباط، طرح 

گفت وگـو پيـش از تدريـس هـم انجـام 
شد.

آموزش شفاهي 
يا گفت وگو بعد از آموزش

بـا توجـه به اطالعاتـي كـه دانش آموزان 
و  كـردن  فكـر  و  كالسـي  آمـوزش  از 
دسـت  بـه  موضـوع  دربـاره ي  تحقيـق 
آورده انـد، و بـراي ارتقـاي ايـن مهـارت، 

آزمـون اجـرا شـد.

كاوشگرى محيطى و اجتماعى
و 

پرورش مهارت ها

برقرارى ارتباط

گفت وگوشوراى كالسى
پيش از كالس

نمايش
فى البداهه

گفت وگوكاردستى
پيش از 
تدريس

گفت وگو
بعد از 
آموزش

س
 در

سى
كال

ى 
ها

ت 
الي

فع

خالقيتمشاركت

حوزه هاى 
مهارتى

واكنش شخصى 
و اظهارنظر
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مواردمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی

مسئوليت ها و تکاليفنظام اجتماعی
نقش ها، گروه ها و مؤسسه هاي اجتماعی

نيکی به والدين و بزرگ ترها
اهميت و کارکردهای خانواده

زمان تداوم و تغيير
مدارک و شواهد
تغيير و تحول

تغيير در خانواده ) ابعاد خانواده، 
تشکيل خانواده ي جديد، 

گسترش خانواده و ...(

فرهنگ و هويت
تعلق و هويت

ميراث فرهنگی
تعلق به خانه و خانواده

آموزه های دينی مربوط به رفتار 
در خانواده

احترام ، مهربانی و قدردانی از مسئوليت پذيریارزش و اخاق
بزرگ ترهای خانواده

-فضا و مکان
-منابع و فعاليت های اقتصادی

تهيه ى برنامه  ى درسى آبان ماه

پايه ي سوم
برنامه ى آبان، پايه ى سوم )فصل 2: خانواده(

برنامه ى آبان، پايه ى سوم )فصل 3: همكارى در خانواده(
مواردمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی

نظام اجتماعی
مسئوليت ها و تکاليف

حقوق و تکاليف
نقش ها، گروه ها و مؤسسه هاي 

اجتماعی

همکاری در امور خانه، رعايت نظم و 
مقررات

مقررات خانه، لزوم و اهميت
تقسيم وظايف در خانه، نقش ها

--زمان تداوم و تغيير
تعلق به خانه و خانوادهتعلق و هويتفرهنگ و هويت

ارزش و اخاق

عاقه مندی به همکاری در امور خانه و مسئوليت پذيری
کمک کردن به اعضای خانواده

تمايل به رعايت نظم و مقررات خانواده
حس قدردانی از زحمات اعضای 

خانواده
-فضا و مکان

-منابع و فعاليت های اقتصادي

جلسه ي اول 
يادآوري موضوع درس قبلي 
و گفت وگو درباره ي موضوع 

فصل هاي 2 و 3
وقتـي مي گوييـم خانـواده، منظورمـان 
چيسـت؟ خانـواده ي شـما چنـد نفرند؟ 
تـا بـه حال اتفاقـات خوب يا بـدي براي 
خانـواده ي شـما پيـش آمده اسـت؟ در 
ايـن جـور مواقـع هـر كـدام از اعضـاي 

خانـــواده ي شـــما چـه عكس العملـي 
نشـان مي دهنـد؟ چـه اتفاقـات خوب يا 
بـدي قـرار اسـت بـراي خانواده ي شـما 
پيـش بيايـد؟ اعضـاي خانـواده ي شـما 

چطـور بـا هـم برخـورد مي كنند؟ 
بـا شـما چطور برخـورد مي كنند؟ شـما 
بـا آن ها چطور برخـورد مي كنيد؟ وقتي 
مي گوييم مقررات، منظورمان چيسـت؟ 
در خانـواده ي شـما چه مقرراتـي وجود 

دارد؟ نظـر شـما دربـاره ي ايـن مقررات 
؟  چيست

چـه چيــزهايــي باعـث ناراحتـــي يا 
خوش حالـي خانـواده ي شـما مي شـود؟ 
از چهـره ي اعضـــاي خانـواده ي خـود 
مي فهميــــد چه احساســـي دارنــد؟ 
تأثيـر شـما در خوش حالـي يـا ناراحتي 

خانـواده چيسـت؟ 
در خانـواده ي شـــما چـه رفتــاري بـا 
خانـواده ي شـما  بزرگ ترهـا مي شـود؟ 
بـا خانـواده ي اقـوام يـا دوسـتانتان چه 
شـباهت ها و تفاوت هايـي دارد؟ دلتـان 
مي خواســـت خانـــواده ي شـــما چه 

باشـد؟ ويژگي هايـي داشـته 

جلسه ي دوم
خواندن متن فصل دوم و 

تصويرخواني درس

جلسه ي سوم
انجام فعاليت هاي كتاب در 

گروه هاي داوطلبانه ي دو نفري

جلسه ي چهارم
خواندن متن فصل سوم و 

تصويرخواني كتاب

جلسه ي پنجم
انجام فعاليت هاي كتاب

جلسه ي ششم
ارزشيابي با اجراي نمايش 

في البداهه در مورد رفتارهاي 
متفاوت اعضاي خانواده  در 

موقعيت هاي گوناگون، توضيح 
شفاهي شجره نامه ي فردي با ذكر 

نام، محل تولد و بعضي خصوصيات 
ديگر

برنامه ي درسي آبان، با احتساب دو روز تعطيل، براي شش جلسه 
بسته  مي شود.
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تهيه ى برنامه  ى درسى آبان ماه

پايه ي چهارم
پايه ى چهارم )فصل 2: شهر من، روستاى من(

مواردمفاهیم کلیدیراهبرد یا حوزه های موضوعی

نهادها و سازمان های اجتماعینظام اجتماعی
مفاهیم استان، تقسیمات 

کشوری شهر و روستا و نحوه ی 
اداره ي آن

-زمان تداوم و تغییر

تنوع فرهنگ ها و شیوه های فرهنگ و هویت
زندگی

انواع زندگی عشایری، روستایی 
و شهری

تفاوت زندگی در شهر و روستا
-ارزش و اخالق

فضا و مکان
پدیده های مکانی

رابطه ي انسان و محیط
حفاظت از محیط

جهت های جغرافیایی اصلی و 
فرعی

شیوه های زندگی در نواحی 
گوناگون ایران

مطالعه ي جغرافی دانان در 
محیط های گوناگون و استفاده از 

ابزارهای آن
-منابع و فعالیت های اقتصادی

جلسه ي اول
گفت وگو درباره ي موضوع درسي فصل

جايـي كـه شـما زندگـي مي كنيـد شـهر 
چـه  روسـتا  و  شـهر  روسـتا؟  يـا  اسـت 
شـباهت ها و تفاوت هايـي بـا هـم دارنـد؟ 
جمعيـت شـهر يا روسـتاي شـما چند نفر 
اسـت؟ تـا به حال بـه روسـتا رفته ايد؟ چه 
چيزهايـي در آنجـا توجـه شـما را جلـب 
كرده اسـت؟ شـغل مردم در شهر و روستا 

چـه تفاوت هايـي دارد؟ 
چـه  روسـتا  بـا  شـهر  در  هـوا  و  آب 
تفاوت هايـي دارد؟ آيا كسـاني هسـتند كه 
نه در شـهر زندگـي كنند و نه در روسـتا؟ 
يكجانشـيني يعنـي چه؟ كـوچ يعني چه؟ 
مـا  چـرا  مي كننـد؟  كـوچ  عـده اي  چـرا 

مجبـور نيسـتيم كـوچ كنيـم؟

جلسه ي دوم
خواندن متن درس 5 و تصويرخواني 

كتاب

جلسه هاي سوم تا پنجم
انجام فعاليت هاي كتاب

جلسه ي ششم
خواندن متن درس هاي 6 و 7 و 

تصويرخواني كتاب

جلسه هاي هفتم تا نهم
انجام فعاليت هاي كتاب در گروه هاي 

داوطلبانه ي چند نفري

جلسه ي دهم
ارزشيابي  با اجراي مسابقه ي درست 

كردن پازل استان هاي ايران و 
مسابقه ي گنج يابي با استفاده از 

جهت يابي

برنامه ي درسي آبان، با احتساب دو روز تعطيل، براي 10 جلسه بسته مي شود.

جلسه ي اول
گفت وگو، خواندن متن درس 5 

)جمعيت ايران(
وقتـي مي گوييـــم جميعـت، منظورمـان 
چيسـت؟ خانـواده ي شـما چقـدر جمعيت 
دارد؟ كاس شـما چقـدر جمعيـت دارد؟ 
مدرسـه ي شـما چقدر جمعيت دارد؟ شـهر 
شـما چقدر جمعيـت دارد؟ جمعيت چگونه 
افزايش مي يابد؟ جمعيت كشور بيشتر باشد 
بهتر اسـت يا كمتر؟ چـرا ؟ همه ي جمعيت 

ايـران در همـه جا مسـاوي هسـتند؟
 چـرا بعضـي قسـمت هاي ايـران جمعيـت 
بيشـتري دارد؟ وقتـي مي گوييـم پايتخـت 

منظورمـان چيسـت؟ 
منظورمـان  مهاجـرت  مي گوييـم  وقتـي 
چيســت؟ وقتـي مي گوييـم ايـران كشـور 

كم آبـي اســـت، منظورمـان چيســت؟

جلسه ي دوم
خواندن متن درس 5، تصويرخواني، 

انجام فعاليت هاي كتاب

جلسه ي سوم
انجام فعاليت هاي كتاب

جلسه ي چهارم
گفت  وگو، خواندن متن درس 6، 

تصويرخواني منابع آب    ايران
 با   وجود  دريا ها   و  ا قيـا نوس ها  چرا  كم آبي  
وجود  دارد؟  وقتي مي گوييم آب  هاي زيرزميني، 

منظورمان چيست؟ 
وقتي مي گوييم چاه،  منظورمان چيست؟  وقتي 
مي گوييم    قنــات،  منظورمان چيست؟ وقتي 

مي گوييم  چشمه،  منظورمان چيست؟ استفاده  
از آب  در شهر با روستا چه تفاوتي دارد؟ 

تهيه ى برنامه  ى درسى آبان ماه

پايه ي پنجم

برنامه ي درسي آبان، با احتساب دو 
بسته  جلسه   10 براي  تعطيل،  روز 
مي شود. به دليل حجم و اهميت زياد، 
اين فصل در دو ماه تدريس مي شود.
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مواردمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی

نظام اجتماعی

حقوق و قوانين
مسئوليت ها و تکاليف
نهادها و مؤسسه هاي 

اجتماعی

حق شرکت در انتخابات، قانون اساسی، 
قوانين و مقررات حمل و نقل جاده ای

مصرف بهينه ي آب، رعايت مقررات ايمنی در 
حمل و نقل

قوه ي قضاييه، قوه ي مقننه، قوه ي مجريه

تغيير و تحول، پيشرفتزمان تداوم و تغيير
تغييرات و تحول صنايع در طول زمان، 

افزايش جمعيت در طول سال های گذشته
تغيير و تحول در وسايل حمل و نقل در 

طول زمان
--فرهنگ و هويت
مسئوليت در قبال منابع آب و مصرف صحيحمسئوليت پذيریارزش و اخاق

فضا و مکان
پراکندگی

رابطه ي انسان با محيط
حفاظت از محيط

رابطه ي انسان با منابع آب، رابطه ي انسان با 
منابع و مواد اوليه برای توليد کاال

پراکندگی رود های ايران، پراکندگی انواع 
راه ها در کشور

پراکندگی جمعيت در ايران و علل آن
پراکندگی صنايع مادر و مصرفی در کشور ، 

حفاظت از منابع آب

منابع و فعاليت های اقتصادی
منابع و نظام های اقتصادی

فعاليت های اقتصادی
مفهوم صادرات و واردات، صنايع مادر و مصرفی

آشنايی با محاسن و معايب انواع وسايل 
حمل و نقل

آشنايی با مشاغل مرتبط با انواع حمل و نقل

برنامه ي درسي آبان، با احتساب دو روز تعطيل براي 10 جلسه بسته مي شود.

جلسه ي اول
گفت وگو درباره ي كشاورزي، 

خواندن متن درس ها و تصويرخواني 
وقتي مي گـوييم كشـــاورزي منظــورمان 
چيست؟ آيا تا به حال چيــزي كاشـته ايد؟ 
آيا تا به حال ديده ايد كسـي چيزي بكارد؟ 
چه چيزهايي كاشــته مي شــوند؟ چگونه؟ 

چه چيزهايي براي كشاورزي الزم اند؟ 
چه ابزاري براي كشاورزي الزم است؟ اين ابزار 
از گذشته تا امروز چه تفاوت هايي كرده اند؟ 
چه خطراتي محصوالت كشاورزي را تهديد 
مي كنند؟ كشاورزان چگونه محصوالت خود 
را آب مي دهند؟ كشاورزان چگونه زمين خود 

را تقويت مي كنند؟
 آفت چيست؟ وقتي مي گوييم خشك سالي 
قنات  چيست؟  چاه  چيست؟  منظورمان 

پايه ى پنجم )فصل 2: سرزمين ما، درس هاى 5 تا 7(
جلسه هاي پنجم و ششم
انجام فعاليت هاي كتاب

جلسه ي هفتم
مسابقه ي چي از چي درست 

مي شود؟ به جاي گفت وگو، خواندن 
متن درس 7، نواحي صنعتي مهم 

ايران.

جلسه هاي هشتم و نهم
انجام فعاليت ها

جلسه ي دهم
ارزشيابي شفاهي

تهيه ى برنامه  ى درسى آبان ماه

پايه ي ششم
مفاهيم كليديراهبرد يا حوزه های موضوعی

)فصل4: ايران و منابع انرژی()فصل 3: کشاورزی در ايران(

بهره وری، نقش ها، گروه ها و -نظام اجتماعی
مؤسسه هاي اجتماعی

علت ها و معلول ها-زمان تداوم و تغيير
ميراث فرهنگيميراث فرهنگيفرهنگ و هويت

موقعيت مکانی، رابطه ي انسان با پراكندگيفضا و مکان
محيط، پراکندگی

رابطه ي انسان با محيط، منابع و منابع و فعاليت های اقتصادی
حفاظت از محيطنظام اقتصادی، کار و کارآفرينی

ارزش ها و نگرش ها
پرهيز از اسراف مواد غذايي، مصرف 
بهينه، كمك به گرسنگان، تمايل و 
احترام به كشاورزي، شكرگزاري از 

مواهب الهي

حساس شدن به موضوع اتاف 
انرژي، تمايل به مصرف بهينه 
و احساس مسئوليت نسبت به 

حفاظت از منابع انرژي

چيست؟ محصوالت كشـــاورزي چگونه به 
دست ما مي رسند؟ سردخانه چيست؟ انبار 

چيست؟

جلسه هاي دوم تا چهارم
انجام فعاليت هاي كتاب

پايه ى ششم )فصل 2: كشاورزى در ايران(
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جلسه ي پنجم
گفت وگو درباره ي منابع انرژي به طور 

كلي و استفاده ي ما از انواع انرژي 
در زندگي روزمره. 

انـرژي هسـته اي چيسـت؟ آيـا تـا به حـال 
قبض هـاي آب و بـرق و گاز خانه ي خودتان 
را ديده ايـد؟  خوانـــــدن متـن درس هـا و 

تصويرخوانـي كتاب

جلسه هاي ششم تا نهم
انجام فعاليت هاي كتاب

جلسه ي دهم
ارزشيابي شفاهي و در صورت امكان 

نمايش فيلم در اين زمينه.

ايه
پ

آن
ن 

نوا
و ع

ل 
فص

دي
كلي

م 
هي

مفا
ارد

مو

وم
س

وم
ي ش

ر م
گ ت

زر
ن ب

، م
ول

ا
ول

تح
 و 

ير
تغي

د، 
واه

 ش
ك و

دار
م

ني
روا

 و 
ني

 بد
شد

ه ر
ط ب

ربو
ك م

دار
، م

مه
سنا

شنا
اده

انو
 خ

وم،
د

ول
تح

 و 
ير

تغي
د، 

واه
 ش

ك و
دار

م
)...

ه و
واد

خان
ش 

تر
گس

د، 
دي

ي ج
اده 

انو
ل خ

كي
تش

ه، 
واد

خان
اد 

)ابع
ده 

انوا
ر خ

ر د
غيي

ه، ت
نام

ره 
شج

ي 
يه 

ته

 ما
ه ي

خان
م، 

نج
پ

ول
تح

 و 
ير

تغي
ان

 زم
ذر

ر گ
ه د

خان
ي 

اها
فض

رد 
ارك

و ك
ل 

شك
ير 

تغي

ارم
چه

 ما
ه ي

حل
، م

ول
ا

ت
شرف

 پي
ل،

حو
 و ت

ير
نغي

ان
 زم

ذر
ر گ

ه د
حل

ت م
يرا

تغي
ستا

 رو
ر و

شه
ش 

داي
 پي

وم،
س

ت
شرف

 پي
ل،

حو
 و ت

ير
تغي

ن ها
مد

ي ت
ير

ل گ
شك

ن 
زما

ل 
طو

در 
ي 

شين
هرن

ا ش
ي ت

شين
ارن

ز غ
ر ا

بش
ي 

دگ
ل زن

حو
 و ت

ير
تغي

ي 
رها

شه
به 

ي 
فر

، س
رم

چها
ني

ستا
با

ت 
شرف

 پي
ل،

حو
 و ت

ير
تغي

هد
شوا

 و 
ك

دار
م

سي
شنا

ان 
ست

و با
ي 

يخ
تار

ار 
و آث

يا 
 اش

ن ،
ستا

ن با
يرا

در ا
ها 

ت 
وم

حك
 و 

ه ها
سل

سل
ش 

داي
پي

شاه
مان

 كر
د و

شي
جم

ت 
تخ

ن، 
مدا

ن ه
چو

ي 
تان

اس
ي ب

هاي
هر

ي ش
ير

ل گ
شك

يم
ست

ي ه
يران

ما ا
م، 

شش
ل ها

علو
و م

ها 
ت 

 عل
هد،

شوا
 و 

ك
دار

، م
وم

تدا
 و 

ت
شرف

 پي
ل،

حو
ت

مي
سا

ب ا
قا

ع ان
وقو

ل 
 عل

ن،
ي آ

دها
كر

كار
م و 

قوي
ي، ت

ام
 اس

ري
هو

جم
به 

ي 
شاه

اهن
ت ش

كوم
ر ح

غيي
ي، ت

ام
 اس

اب
انق

جم
پن

 ما
ين

رزم
 س

وم،
د

ت
شرف

 پي
ل،

حو
 و ت

ير
تغي

ل 
ساي

ر و
ل د

حو
 و ت

ير
تغي

ه، 
شت

گذ
ي 

ل ها
 سا

ول
ر ط

ت د
معي

ش ج
زاي

، اف
ان

 زم
ول

ر ط
ع د

ناي
 ص

ول
تح

 و 
ات

ير
تغي

ان
 زم

ول
ر ط

ل د
ونق

مل 
ح

شم
ش

ژي
 انر

ابع
 من

ن و
يرا

م، ا
هار

چ
ل ها

علو
و م

ها 
ت 

عل
ـ

 و 
وم

 عل
يي

وفا
شك

م، 
نج

پ
ام

 اس
ور

ظه
 از 

س
ن پ

نو
ف

ل ها
علو

و م
ها 

ت 
 عل

وم
تدا

 و 
ت

شرف
 پي

ل،
حو

ت
ـ

ان
فه

 اص
 به

ري
سف

م، 
شش

هد
شوا

 و 
ك

دار
م م

داو
 و ت

ت
شرف

 پي
ل،

حو
ت

ـ

ت
راغ

ت ف
وقا

م، ا
هفت

وم
تدا

 و 
ت

شرف
 پي

ل،
حو

ت
ـ

بر 
 برا

 در
گي

تاد
يس

م، ا
ده

ياز
ان

انگ
يگ

ب
هد

شوا
 و 

ك
دار

م م
داو

 و ت
ت

شرف
 پي

ل،
حو

ت
ـ

هر
مش

خر
ي 

زاد
م، آ

ده
واز

د
وم

تدا
 و 

ت
شرف

 پي
ل،

حو
ت

ـ

تهيه ى جدول طولى زمان، تغيير و تداوم
اجتماعى ابتدايى. راهبردها يا حوزه هاى موضوعى )زمان تداوم و تغيير(     تاريخ
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تابستان گذشته با حضور آموزگاران پايه های سوم تا 
ششم درس مطالعات اجتماعی، كارگاهي برگزار شد كه 
هدف آن تسهيل جريان ياددهیـ  يادگيری موضوعات 
اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بود. 

در كارگاه بر اين موضوع تأکيد شد که دانش آموزان 
برای انتخاب هر رشته ی تحصيلی و اشتغال به هر شغل، 

به كسب احساس رضايت و خشنودی از خويشتن و 
شناخت و درک و تمرين رفتارهای اجتماعی مناسب )به 
منظور حضور مفيد و مؤثر در جامعه( نياز دارند. از آنجا 

كه بهترين زمان برای شکل گيری مبانی ذهنی الزم و 
گرايش به عادت های رفتاری مناسب در اين زمينه، دوره ی 
پيش دبستان و دبستان است، ضروری است آموزش درس 

مطالعات اجتماعی در اين دوره با توجه و دقت بيشتری 
صورت گيرد.

با تأکيد بر اينکه مطالب کتاب هاي مطالعات اجتماعي، 
تلفيقی از حوزه های گوناگون است و طبقه بندی مطالب 

صرفًا برای درک دقيق تر جزئيات صورت مي گيرد، 
نمودار کلی مفاهيم آموزشی درس مطالعات اجتماعی 

در دوره ی ابتدايی تدوين شد. تاريخ جلسه ی بعدی نيز 
هفته ی آخر مهر تعيين شد. در جلسه ی هفته ی آخر مهر، 

مبحث فرايند کاوشگری محيطی و اجتماعی و پرورش 
مهارت ها از بخش مهارت های کتاب راهنمای معلم در 
قالب پنج حوزه )کاوش و بررسی، مشارکت، برقراری 

ارتباط، خالقيت، واکنش شخصی و اظهارنظر( موردبحث و 
تبادل نظر قرار گرفت، بازخورد آموزش های ماه مهر بررسی 

و برنامه ی درسی ماه آبان تدوين شد. جلسه ی بعدی در 
هفته ی آخر آبان تشكيل شد.

صالحيت هاى  معلم مطالعات اجتماعى 

ارائه ی بازخورد فعالیت های آبان ماه

پايه ي سوم
جلسـات طبق زمان بندی پيش بينی شـده برگزار شـدند. سررسـيد و خبرنامه ی پايه ی 
ششـم به دانش آموزان نشـان داده و درباره ی آن صحبت شـد. در مورد شـورای کاسـی 
ششـم هـم توضيـح داده شـد تـا اگر کسـی مايـل اسـت، از خـود دانش آمـوزان کاس 
اطاعـات بيشـتری در اين باره کسـب کند. برنامـه ی نمايش فی البداهه مورد اسـتقبال 
قـرار گرفـت و بـه شـناخت بيشـتر دانش آمـوزان با انـواع مسـائل موجـود در خانواده ها 
و نحـوه ی حـل مشـکات کمـک زيـادی کرد. فعاليـت تهيه ی شـجره نامه بـا همکاری 
والديـن به خوبـی انجام شـد و تعـدادی از دانش آموزان تا چند نسـل قبل را هم بررسـی 
کردنـد. گرفتـن اطاعـات در مـورد گذشـته ی خانـواده برايشـان جالـب بـود. به نظـر 
می رسـد طـرح موضـوع در کاس و تمرين شـفاهی آن، در جلب توجـه و ايجاد عاقه ی 

دانش آمـوزان بـه پيگيری موضـوع مؤثر بوده اسـت.

پايه ی چهارم
جلسـات طبق زمان بندی پيش بينی شده 
برگـزار شـدند. از دانش آمـوزان خواسـته 
شـد بعـد از انجـام کاربـرگ شـماره ی 6، 
بقيـه ی اسـتان ها را هـم به دلخـواه رنـگ 
و بـا دقـت قيچـی کننـد. سـپس آن ها را 
دريک پاکت گذاشـته و به کاس بياورند. 
در جلسـه ی دهـم، به عنـوان ارزشـيابی، 
مقـوا و چسـب در اختيـار دانش آمـوزان 
شـد  خواسـته  آن هـا  از  و  گرفـت  قـرار 
تکه هـای جداشـده )اسـتان ها( را با توجه 
بـه نقشـه ی صفحـه ی 23 کنار هـم روی 
مقوا بچسـبانند. نمونه های بسـيار خوب، 

جلسه ی سوم معلمان درس مطالعات اجتماعی پایه های سوم تا ششم، 
هفتهیآخرماهآبان

دستورجلسه
الف( ارائه ی بازخورد فعاليت های آبان ماه

ب ( بحث و تبادل نظر در مورد بخش صاحيت های معلم از کتاب راهنمای معلم
پ ( تهيه ی جدول طولی حوزه ي موضوعي مکان و فضا در چهار پايه ي ابتدايي

ت ( تهيه ی برنامه ی درسی آذرماه

در همه ي پايه ها، در جلسه ی آخر هر ماه، 
موضوع درس ماه آينده به دانش آموزان 
اعام می شود تا اگر می خواهند، با آمادگی 
بيشتر در جلسه ی گفت وگو شرکت کنند. 
در جلسه ی ماقات با والدين، پوشه های 
کار دانش آموزان در اختيار والدين گذاشته 

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه آذر

كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشيزهرا يوسفي

برنامه ي درسي - مطالعات اجتماعي
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خـوب و متوسـط هـم روی بـرد نصـب 
شـدند. در مسـابقه ی گنج يابـی کاس به 
دو گروه تقسـيم شـد و نقشـه ی دو گنج 
بـا رسـم نقشـه، بـر مبنـای جهت هـای 
اصلـی و فرعـی، در اختيار آن ها گذاشـته 
شـد. گروهی کـه زودتر گنج خـود را پيدا 

کردنـد، برنده شـدند.

پايه ی پنجم
جلسـات طبق زمان بندی پيش بينی شده 
برگـزار شـدند. طـرح شـورا و سررسـيد 
مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت و در مـورد 
نحـوه ی اجـرای آن صحبـت شـد. با طرح 

قبـل از خواندن متن قرار گذاشـته شـد 
هرکـس در رابطـه بـا هـر صاحيـت، از 
يـک تـا ده بـه خـود نمـره بدهـد. گفته 

نحـوه ی  و  عملکـرد شـورا  شـباهت های 
دانش آمـوزان  شـد  قـرار  کشـور،  اداره ی 
پيشـنهاد های خـود را به شـکل کتبی به 
کاس بياورنـد تـا مقـررات کاس تدوين 
شـود. مسـابقه ی »چـی از چـی درسـت 
اول،  برگـزار شـد. در وهلـه ی  می شـه« 
مسـابقه بين يـک داوطلب و معلـم انجام 
شـد کـه هرکـدام بايـد نـام يک شـیء را 
می گفـت و ديگـری بايـد مـوادی را کـه 
بودنـد،  شـده  اسـتفاده  آن  سـاخت  در 
در  دانش آمـوزان  سـپس  می بـرد.  نـام 
گروه هـای سـه نفر ی انتخابـی خودشـان 
بـا هـم مسـابقه دادنـد. هـر گـروه سـعی 

شـد، دليـل اهميـت کار ايـن اسـت که 
هـر چـه برنامه ريـزی خـوب و صحيـح 
انجـام شـود، اگـر مجـری طرح، کـه در 
اينجـا معلـم اسـت، صاحيت هـای الزم 
برای اجرای آن را نداشـته باشـد، حاصل 
اسـت،  دانش آمـوزان  تربيـت  کـه  کار 

موفقيت آميـز نخواهـد بـود.

معلم مطالعات اجتماعی بايد چه 
صالحيت هايی داشته باشد؟

ــات  ــم درس مطالع ــه معل ــت آنک نخس
ــاير  ــان س ــد معلم ــز مانن ــی ني اجتماع
عــام  بايــد صاحيت هــای  درس هــا 

ــد.  ــته باش ــه ای داش حرف
يعنــی بــه دانــش و اطاعــات تخصصــی 
موضــوع تدريــس، مســلط باشــد؛ در 
تدريــس و اداره ي كاس توانايي و مهارت 
داشــته باشــد و داراي صاحيت هــاي 
عاطفــي باشــد. يعنــي بــه تعليــم و 
ــد.  ــد باش ــوزان عاقه من ــت دانش آم تربي
در ايــن زمينــه، فضــای حاکــم بــر 
ــم و  ــان معل ــی مي ــل عاطف ــط متقاب رواب
ــا  ــوزان ب ــز دانش آم ــوزان، و ني دانش آم
اهميــت  از  يکديگــر در صاحيت هــا، 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وي

می کـرد اشـيای پيچيده تـری نـام ببرد و 
گـروه مقابـل تـاش می کرد پاسـخ دهد.

در جلسـه ی آخر موضـوع درس ماه آينده 
بـه دانش آمـوزان اعـام می شـود تـا اگـر 
می خواهند، با آمادگی بيشتر در جلسه ی 
در جلسـه ی  کننـد.  گفت وگـو شـرکت 
والديـن، پوشـه های کار دانش آمـوزان در 
اختيـار والديـن گذاشـته می شـود تـا در 
فرزنـدان  کاسـی  فعاليت هـای  جريـان 
خـود هـم قـرار گيرنـد. تـاش می شـود 
همکاری هرچه بيشـتر آن هـا، با تأکيد بر 
اهميـت ايـن درس در زندگـی اجتماعی 

فرزندانشـان، جلب شـود.

می شود تا در جريان فعاليت های کاسی 
فرزندان خود قرار گيرند. 

بيشتر  هرچه  همکاری  می شود  تاش 
اين درس در  اهميت  بر  تأکيد  با  آن ها، 

زندگی اجتماعی فرزندانشان جلب شود.

بحث و تبادل نظر در مورد 
بخش صالحیت های معلم 

کتاب راهنمای معلم

رشد آموزش ابتدايي/ دوره ي بيست و دوم/ شماره ي 3/ آذر ماه 1397
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الگو بودن
معلـم الگـوی دانش آمـوزان اسـت و آنچه 
در شـخصيت معلـم جلـوه دارد، در وجود 
می شـود.  جلوه گـر  نيـز  دانش آمـوزان 
برهمين اسـاس، معلـم مطالعات اجتماعی 
نمونـه ی عينـی ارزش هـا، صاحيت هـا و 
مهارت هـای اجتماعـی بـرای دانش آموزان 
اسـت. او فـردی اسـت مسـئول، متعهـد، 
قانون گـرا، عاقمنـد بـه پيشـرفت کشـور 
خـود، منظـم، اهـل مطالعـه و تحقيـق، 
صاحـب تفکـر، خـاق و نقـاد، باروحيـه 
و بانشـاط و پايبنـد بـه ارزش هـا و اخـاق 
اسـامی. بـرای مثـال، معلـم نامنظـم يـا 
و  نظـم  نمی توانـد  قانـون  بـه  بی اعتنـا 
تقويـت  دانش آمـوزان  در  را  قانون گرايـی 
کنـد يـا معلمـی کـه نسـبت بـه آينـده 
حـس بی اعتمـادی و نااميـدی دارد، ايـن 
احساسـات خـود را نسـبت بـه آينـده يـا 
پيشـرفت جامعه ی خـود بـه دانش آموزان 
منتقل می کند. معلـم مطالعات اجتماعی، 
به عنـوان الگوی عملـی بچه ها، بايـد رفتار 
و گفتار مناسـب و هم سـويی داشـته باشد 
تا از آثار سـوء دوگانگـی در رفتار و گفتار و 

نتايـج معکـوس آن جلوگيـری شـود.

توانایی برقراری ارتباط مؤثر با 
دانش آموزان در فرایند آموزش

معلـم مطالعات اجتماعی بايـد در روابط 
و  مؤثـر  چنـان  دانش آمـوزان  بـا  خـود 

در  آن  آثـار  کـه  کنـد  عمـل  سـازنده 
شـخصيت و نگـرش دانش آمـوز و حتی 
روابـط يـا خانـواده و گـروه هم سـاالنش 

نيـز متجلـی شـود.
کرامــت  بــه  بايــد  معلــم  نخســت، 
انســانی و ارزش شــخصيت هريــک از 
دانش آمــوزان احتــرام بگــذارد و بــه ايــن 
نکتــه معتقــد باشــد کــه همــه ی آن هــا 
اســتعداد و تــوان رشــد خوبــی دارنــد. بــه 
ــرام  ــاد و احت ــای اعتم ــود آوردن فض وج
شــيوه های  به کارگيــری  و  متقابــل 
مشــارکتی در فراينــد و مراحــل آمــوزش، 
و  معلــم  روابــط  رکــن  مهم تريــن 
مطالعــات  در کاس درس  دانش آمــوز 

ــت.  ــی اس اجتماع
تقويــت  در  ايــن درس  کــه  آنجــا  از 
گرايش هــا و باورهــای اجتماعــی و حــس 
مســئوليت پذيری نقــش مهمــی ايفــا 
ــم در  ــئوالنه ی معل ــل مس ــد، عم می کن
همــه ی شــرايط و ســازمان دهی مطلــوب 
فراينــد  در  مشــارکتی  فعاليت هــای 
ــا  آموزشــی، حــس مســئوليت پذيری و ب
ــا محبــت را  ــوأم ب يکديگــر کار کــردن ت

بــه دانش آمــوزان منتقــل می کنــد.
بـرای  مناسـب  فضـای  آوردن  فراهـم 
ارائـه ی نظرهـا و ايده هـای دانش آموزان 
آن هـا،  حرف هـای  بـه  دادن  گـوش  و 
به ويـژه بـرای کـودکان دوره ی ابتدايـی، 
و  اعتمادبه نفـس  تقويـت  بـه  کـه 

خودبـاوری نيـاز دارنـد، از ويژگی هـا و 
مطالعـات  معلـم  مهـم  مسـئوليت های 
مطالعـات  معلـم  اسـت.  اجتماعـی 
اجتماعـی بايـد نقـش اوضـاع و احـوال 
فرهنگـی و جغرافيايـی محـل زندگـی 
دانش آمـوزان را بـرای طـرح مباحث در 
نظـر بگيرد و بر اسـاس آن بـه فهماندن 
مطالـب اقدام کند.  توجـه به تفاوت های 
کـودکان،  خـاص  مشـکات  و  فـردی 
به ويـژه بـرای معلـم ايـن درس، ضروری 
اسـت. بـر ايـن اسـاس، معلـم مطالعات 
اجتماعـی بايـد براينـد و مجموعـه ای از 
تحقـق اهداف را بـا توجه به اسـتعدادها 
و  پيگيـری  دانش آمـوزان  توان هـای  و 
طلـب کنـد و از تأکيد بـر توانايی همه ی 

افـراد بـر همه چيـز بپرهيـزد. 
آمـوزش شـيوه ی صحيـح فکـر کـردن 
و تقويـت مهارت هـای فراينـد تفکـر در 
زمينـه ی مسـائل و روابـط اجتماعـی و 
تصميم گيری هـا بايـد از طريـق تعامـل 
در  دانش آمـوزان  بـا  معلمـان  مناسـب 
موقعيت هـای مختلـف در کاس درس 
بـه شـيوه ای غيرمسـتقيم و مؤثر تحقق 

. بد يا

ایجاد رابطه ی مؤثر بین دانش آموزان
معلـم درس مطالعـات اجتماعـی بايـد 
عـاوه بـر برقـراری رابطـه ی مناسـب و 
مؤثـر بـا دانش آمـوزان، ارتباطـات مفيد 
و مؤثـر ميـان آن ها را بـا يکديگر تقويت 

کند. 
معلم با توجه بـه ماهيت درس مطالعات 
مهارت هـای  و  فعاليت هـا  و  اجتماعـی 
مربوط بـه آن، تمريـن زندگی اجتماعی 
را در محيـط مدرسـه پايه ريـزی مي كند 
و بـا اتخـاذ شـيوه های مناسـب هنـگام 
کار گروهی، موانـع موجود در راه ارتباط 
ميـان  از  را  هم سـاالن  گـروه  در  مؤثـر 
برمـی دارد و روابـط دوسـتانه و همکاری 
بچه هـا  بيـن  را  مسـئوليت پذيری  و 

تقويـت می کنـد.

پايه ی ششم
جلسـات طبق زمان بندی پيش بينی شده 
برگزار شـدند. طرح شـورا بـا درس اداره ی 
کشـور در کاس چهـارم مقايسـه شـد 
و قـرار شـد دانش آمـوزان بـرای تدويـن 

مقـررات کاس آمـاده شـوند.
شـغل  بـا  سررسـيد  نوشـتن  طـرح   
تاريخدان در کاس چهارم مقايسـه شد و 
بر دقت روی شـرح جزئيات و حساسـيت 
شـد.  تأکيـد  اخبـار  صحت وسـقم  روی 

قـرار شـد از مـاه آينـده، هـر هفتـه دو 
نفـر از دانش آمـوزان داوطلب، مسـئول 
و  دانش آمـوزان  از  اخبـار  جمـع آوری 
سررسـيد  در  ثبـت  و  آن هـا  بررسـی 

. شند با
 قسـمت هايی از فيلم خانـه1 در رابطـه 
در  شـد.  داده  نمايـش  کشـاورزی  بـا 
جلسـه ی ارزشـيابی، به طور شفاهی در 

مـورد فيلم سـؤال شـد. 



21   رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بيست ودوم |  شماره ی 2 | آبان ماه 1397  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بيست ودوم |  شماره ی 2|آبان ماه 1397

به روز بودن و مطالعه ی مستمر
درس مطالعات اجتماعـی، بنا بر ماهيت 
خـود، با مسـائل و موضوعـات اجتماعی 
سـروکار دارد و ايـن امـر به طـور مـداوم 
و  اخبـار  می يابـد؛  تحـول  و  تغييـر 
گزارش هـای روزمـره، تحـوالت مربـوط 
تغييـرات  نگرش هـا،  و  ديدگاه هـا  بـه 
سياسـی  تصميم گيری هـای  محيطـی، 
ـ اقتصـادی و تغييـرات اجتماعـی کـه 
عمومـًا در مطبوعات و نشـريات انعکاس 

می يابـد.
معلـم مطالعات اجتماعـی، بنا به ماهيت 
ايـن درس، بايـد فـردی اهـل مطالعـه 
باشـد و با مطالعه ی مسـتمر رويدادهای 
جـاری و مسـائل اجتماعـی، محيطـی، 
آگاهی هـای  از  فرهنگـی،  و  اقتصـادی 

الزم در ايـن زمينـه برخـوردار شـود. به 
عبـارت ديگـر، بـه روز بـودن بـرای معلم 
مطالعـات اجتماعی اولويت خـاص دارد.

در پايـان ايـن بخش از جلسـه، ميانگين 
نمره هـاي معلمـان محاسـبه شـد کـه 
حـدود پنـج بـود. قـرار شـد همـکاران 
تمريـن  بـه  دانش آمـوزان  بـا  همـگام 
و  بپردازنـد  خـود  مهارت هـای  ارتقـای 
در چنـد  کـه  ديگـری  در خودارزيابـی 
جلسـه ی بعـد انجـام می شـود، ميـزان 

پيشـرفت محاسـبه شـود. 
تـا آن زمـان هم مراقب باشـند با کنترل 
رفتـار خـود، مـواردی را کـه گفتـه شـد 
رعايـت کننـد. همچنيـن، دقـت کننـد 
که رابطـه ی دانش آموزان، بـا رفتارهايی 
کـه بـه نظـر آن هـا تبعيض آميـز می آيد 

مشـکل پيـدا نکند. 
امکانــات  کــردن  فراهــم  عيــن  در 
آموزشــی گوناگــون، بنــا بــر اصــل 
ــی  ــت اضاف ــردی، فعالي ــای ف تفاوت ه
ــا  ــود. ت ــل نش ــوزی تحمي ــه دانش آم ب
ــات  ــت، از امکان ــن اس ــه ممک ــا ک آنج
محيطــی مألــوف دانش آمــوز بــرای 
انتقــال مطالــب اســتفاده شــود و معلــم 
بــا شــکيبايی و ســپردن فعاليت هــا بــه 
ــا در  ــد آن ه ــک کن ــوزان، کم دانش آم
ــد  ــد فراين ــف، درک و رش ــت کش جه
انــواع  و  شــوند  هدايــت  تفکرشــان 
ــای  ــول پيامده ــا قب ــری را ب تصميم گي

ــد. ــه کنن آن تجرب

صالحيت هاى معلمى

صالحيت هاى ويژه ى معلم مطالعات اجتماعى

شناخت كودكاندانش حرفه اى تدريسدانش موضوعى

الگو بودن
داشتن صالحيت هاى 
عاطفى و روانشناختى

توانايى مديريت 
كالس

داشتن 
دانش الزم

داشتن احساس مسئوليت، 
تعهد، قانون گرايي، عالقه مند 

به پيشرفت كشور خود، 
رعايت نظم و انضباط، اهل 

مطالعه بودن، محقق و 
صاحب تفكر بودن، خالق، 

تفكر انتقادي داشتن، داشتن 
روحيه ي بانشاط، پايبند به 
ارزش هاي اخالقي و انساني

توانايي برقراري ارتباط 
مؤثر با دانش آموزان در 

فرايند آموزش

ايجاد رابطه ي مؤثر بين 
دانش آموزان

به روز بودن 
و مطالعه ي مستمر
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جدول رابطه ی طولی راهبردها یا حوزه های موضوعی درس مطالعات اجتماعی ابتدایی/ )فضاومکان(جغرافیا

مواردمفاهيم کليدیفصلپايه

سوم

نقش محيط طبيعی در تأمين نيازهای ما، رابطه ی منابع با رابطه ی انسان و محيط4. نيازهای خانواده
کاالهای مورد استفاده

5. خانه ی ما
پديده های مکانی، پراکندگی، 

رابطه ی انسان و محيط، حفاظت از 
محيط و مکان

موقعيت مکانی، فضای خانه، انواع خانه ها در نواحی گوناگون ايران
حفاظت از خانه

موقعيت مکانی فضاهای مدرسه و نقشه ی آن هاپديده های مکانی، پراکندگی6. مدرسه ی ما

پديده های مکانی، پراکندگی، 7. از خانه تا مدرسه
رابطه ی انسان و محيط

نقشه ی موقعيت مکانی پديده ها در کوچه و خيابان، رابطه ی فرد 
با فضاهای پيرامون موقعيت مکانی

چهارم

حفاظت از محيط، رابطه ی انسان 1. محله ی ما
مراقبت از محله، ترسيم نقشه محل زندگی و نحوه ی ترسيم آنو محيط

پديده های مکانی، حفاظت از محيط، 2. شهر من، روستای من
رابطه ی انسان و محيط

جهت های جغرافيايی اصلی و فرعی، مطالعه ی جغرافی دانان در 
محيط های مختلف و استفاده از ابزارهای آن، انواع شيوه های 

زندگی در نواحی گوناگون ايران

موزه ها و کاربردهای آن ها، حفاظت از مناطق تاريخی کشورحفاظت از محيط3. پيدايش شهر و روستا

حفاظت از محيط، رابطه ی انسان 4. سفری به شهرهای باستانی
و محيط

حفاظت از مناطق تاريخی کشور، صنايع دستی و غذاهای محلی با 
توجه به تنوع مکان ها

5. کشور زيبای من
پديده های مکانی و پراکندگی، 

حفاظت از محيط، رابطه  ی انسان 
و محيط

پراکندگی ناهمواری های مهم کوه، دشت، جلگه، پوشش گياهی و 
زندگی جانوری، تنوع محيط زيست در ايران و لزوم حفاظت از آن، 

رابطه ی ناهمواری ها و آب وهوا با نوع و شيوه های زندگی

موقعيت مکانی برخی اقوامپديده های مکانی و پراکندگی6. ما ايرانی هستيم

رابطه ی انسان و محيط، پراکندگی، 2-سرزمين ماپنجم
حفاظت از محيط

رابطه ی انسان با منابع آب، رابطه ی انسان با منابع و مواد اوليه برای 
توليد کاال، پراکندگی رودهای ايران، پراکندگی انواع راه ها در کشور، 

پراکندگی جمعيت در ايران و علل آن، پراکندگی صنايع مادر و 
مصرفی در کشور

ششم

پراکندگی، رابطه ی انسان و محيط3. کشاورزی در ايران

موقعيت مکانی، پراکندگی، رابطه ی 4. منابع انرژی
انسان و محيط

پراکندگی5. شکوفايی علوم و فنون پس از ظهور اسام

پراکندگی6. سفری به اصفهان

حفاظت از محيط7. اوقات فراغت

پديده های مکانی و پراکندگی، 8. پوشاک
رابطه ی انسان و محيط

9. درياهای ايران
پديده های مکانی، پراکندگی، 

رابطه ی انسان و محيط، حفاظت 
از منابع

پديده های مکانی، رابطه ی انسان 10. همسايگان
و محيط

پديده های مکانی، پراکندگی11. ايستادگی در برابر بيگانگان

حفاظت از محيط12. آزادی خرمشهر
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تهيه ى برنامه درسى آذرماه

 پايه ي سوم
برنامـه ی درسـی آذر با احتسـاب يـک روز 
تعطيل برای هفت جلسـه  بسـته می شـود.

جلسه ی اول
گفت وگـو دربـاره ی موضوع درسـی 

فصل
چه  به  زندگی  گذراندن  برای  خانواده  يک 
هم  گذشته  در  آيا  دارد؟  نياز  چيزهايی 
خانواده ها همين نيازها را داشته اند؟ آيا دقت 
کرده ايد در فيلم هايی که ديده ايد و مربوط به 
سال های گذشته اند، وسايل مورداستفاده ی 
با  شباهت هايی  و  تفاوت ها  چه  خانواده ها 
خانواده  نيازهای  دارند؟  ما  امروز  زندگی 
چگونه تأمين می شوند؟ برای به دست آوردن 

آن ها چه چيزی پرداخت می شود؟ 
پول چگونه به دست می آيد؟ چه شغل هايی را 
می شناسيد؟ اين مشاغل در ازای گرفتن پول 
چه چيزی ارائه می دهند؟ وقتی می گوييم 

دخل وخرج، منظورمان چيست؟ 
وقتی می گوييم هزينه و درامد منظورمان 
چيست؟ وقتی می گوييم پس انداز منظورمان 
چيست؟ وقتی می گوييم اسراف منظورمان 
طبيعی  منابع  می گوييم  وقتی  چيست؟ 

منظورمان چيست؟ 
آيا منابع طبيعی پايان ناپذيرند؟ 

کيسه ی زباله ای که هر شب بيرون می گذاريم، 
چه سرنوشتی پيدا می کند؟ وقتی می گوييم 

بازيافت منظورمان چيست؟ 
وقتی می گوييم مديريت پسماند، منظورمان 
چيست؟ انجام مسابقه ی چی از چی درست 

می شه.
جلسه ی دوم

خواندن متـن درس ها و تصويرخوانی 
کتاب

جلسه های سوم تا پنجم
انجام فعاليت های کالسی

جلسه ی ششم
هماهنگـی بـا دفتر مدرسـه بـرای تهيه ی 

ظرف هـای جداگانه ی زباله ها بـرای حياط 
گروه هـای چندنفـره  تشـکيل  و  مدرسـه 
بـرای نظـارت روزانه بر اينکـه دانش آموزان 
زباله هـا را بـه تفکيـک در ظرف هـا بريزند.

جلسه ی هفتم
ارزشيابی: توضيح درباره ی يک شغل 

با تحقيق قبلی و پاسخ به سؤاالت 
هم کالسی ها

 پايه ي چهارم
برنامـه ی درسـی آذر با احتسـاب يـک روز 
تعطيـل، برای 11 جلسـه  بسـته می شـود.

جلسه ی اول
گفت وگـو دربـاره ی موضوع درسـی فصل. 
سـوم.  کاس  در  خانـه  انـواع  يـادآوری 
تاريخدان کيسـت؟ باستان شناس کيست؟ 
ابتدايـی  انسـان  دربـاره ی  فيلـم  نمايـش 
و سـير تحـول خانـه از غـار تـا خانه هـای 

امـروزی
جلسه ی دوم

خواندن متن و تصويرخوانی کتاب
جلسه ها ی سوم تا دهم

انجـام فعاليت هـای کتـاب و فعاليت هـای 
پيشـنهادی کتـاب راهنمـای معلم

جلسه ی يازدهم
ارزشيابی کتبی

پايه ي پنجم
برنامـه ی درسـی آذر با احتسـاب يـک روز 
تعطيـل، برای 11 جلسـه  بسـته می شـود. 

جلسه ی اول
گفت وگو درباره ی موضوع درس های 9ـ 8، 

راه ها و حمل ونقل
راه هايـی  چـه  از  را  مدرسـه  تـا  خانـه  از 
می توانيـد طـی کنيد؟ از خانه تا يک شـهر 
ديگـر را چطـور؟ از خانـه تـا يـک کشـور 
ديگـر را چطـور؟ اگـر بـار همـراه داشـته 
باشـيد چطور؟ اگر بخواهيـد محصوالتی را 

به بازار داخلی بفرسـتيد چطـور؟ بخواهيد 
بـه بـازار خارجـی بفرسـتيد چطور؟

جلسه ی دوم
خواندن متن و تصويرخوانی
جلسه های سوم و چهارم

انجام فعاليت های کتاب
جلسه ی پنجم

گفت وگو درباره ی موضوع درس10؛ کشور 
ما چگونه اداره می شود؟ مدرسه ی ما چگونه 
اداره می شود؟ چه مشاغلی در مدرسه وجود 
دارند؟  مسئوليت هايی  چه  هرکدام  دارند؟ 
هرکدام تحت نظر چه کسی کار می کنند؟ 
چه  آموزش وپرورش  وزارت  )سلسله مراتب( 
مسئوليت هايی دارد؟ وزارت آموزش وپرورش 
را چه کسی اداره می کند؟ اين وزارت تحت 

نظر چه کسی کار می کند؟
جلسه ی ششم

خواندن متن و تصويرخوانی
جلسه های هفتم و هشتم

انجام فعاليت های کتاب
جلسه ی نهم

بررسی عملکرد شورا
جلسه ی دهم

تدوين مقررات کاس 
جلسه ی يازدهم

ارزشيابی کتبی

پايه ي ششم
برنامـه ی درسـی آذر با احتسـاب يـک روز 
تعطيـل، برای 11 جلسـه  بسـته می شـود.

جلسه ی  اول
بـرای  ســـــؤال  چنـد  گفت وگـــــو: 
دانش آمـوزان طـرح می شـود و بـه آن ها 
گفتـه می شـود اگـر می تواننـد جـواب 
بدهنـد و اگـر نمی تواننـد منتظر باشـند 
تـا در موقـع خوانـدن متن جـواب آن را 
بشـنوند: دربـاره ی اين شـخصيت ها چه 
می دانيـد: اسـماعيل جـزری، زکريـای 
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مواردمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی

نظام اجتماعی
حقوق و قوانين

مسئوليت ها و تکاليف
نهادها و مؤسسه های اجتماعی

حق شرکت در انتخابات، قانون اساسی، قوانين و مقررات حمل ونقل جاده ای
مصرف بهينه ِی آب، رعايت مقررات ايمنی در حمل ونقل

قوه ی قضاييه، قوه ی مقننه، قوه ی مجريه

تغيير و تحول، پيشرفتزمان تداوم و تغيير
تغييرات و تحول صنايع در طول زمان، افزايش جمعيت در طول سال های 

گذشته
تغيير و تحول در وسايل حمل ونقل در طول زمان

ـفرهنگ و هويت
مسئوليت در قبال منابع آب و مصرف صحيحمسئوليت پذيریارزش و اخاق

فضا و مکان
پراکندگی

رابطه ی انسان با محيط
حفاظت از محيط

رابطه ی انسان با منابع آب، رابطه ی انسان با منابع و مواد اوليه برای توليد 
کاال

پراکندگی رودهای ايران، پراکندگی انواع راه ها در کشور
پراکندگی جمعيت در ايران و علل آن

پراکندگی صنايع مادر و مصرفی در کشور، حفاظت از منابع آب

منابع و نظام های اقتصادیمنابع و فعاليت های اقتصادی
فعاليت های اقتصادی

مفهوم صادرات و واردات، صنايع مادر و مصرفی
آشنايی با محاسن و معايب انواع وسايل حمل ونقل

آشنايی با مشاغل مرتبط با انواع حمل ونقل

پایه ی پنجم:)بقیه ی فصل 2 )سرزمین ما( درس های 8 و 9 و 10(

پایه ی سوم:)فصل4، نیازهای خانواده(

راهبرد يا حوزه های 
مواردمفاهيم کليدیموضوعی

مسئوليت ها و تکاليفنظام اجتماعی
نقش ها، گروه ها و مؤسسه های اجتماعی

صرفه جويی، پرهيز از اسراف، حفاظت از منابع )قدردانی از نعمت های خداوندی(
شهرداری

-زمان تداوم و تغيير
آموزه های دينی در زمينه ی مصرفميراث فرهنگیفرهنگ و هويت
عاقه مندی به صرفه جويی و قناعت در وسايل زندگی و پرهيز از اسرافمسئوليت پذيریارزش و اخاق
نقش محيط طبيعی در تأمين نيازهای ما، رابطه ی منابع با کاالهای مورداستفادهرابطه ی انسان و محيطفضا و مکان

منابع و فعاليت های اقتصادی
کار و کارآفرينی

بهره وری
منابع و نظام های اقتصادی

لزوم انواع مشاغل، مشاغل خدماتی و توليدی
بازيافت

چيستی منابع، انواع منابع، مفهوم کاال، درآمد شغل، مصرف

پایه ی چهارم: )فصل 3 /پیدایش شهر و روستا(

مواردمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی
ـنظام اجتماعی

تغيير و تحول در زندگی بشر از غارنشينی تا شهرنشينی در طول زمانتغيير و تحول، پيشرفتزمان تداوم و تغيير
شکل گيری تمدن ها

تعلق و هويتفرهنگ و هويت
ميراث فرهنگی

عاقه مندی به ايران
آثار تاريخی به جامانده )مکان های تاريخی(

نحوه ی مطالعه گذشته توسط مورخان

مسئوليت پذيریارزش و نگرش ها
وطن دوستی

حساس بودن به حفاظت از آثار تاريخی و ميراث فرهنگی
عاقه و افتخار به گذشته ی طوالنی کشور

موزه ها و کاربردهای آنحفاظت از محيطفضا و مکان
حفاظت از مناطق تاريخی کشور

ـمنابع و فعاليت های اقتصادی
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حيـان،  جابربـن  سـينا،  ابوعلـی  رازی، 
خوارزمـی، خيـام، ابوريحـان بيرونـی. و 
ايـن کلمـات: نجـوم، رصدخانـه، حکيم، 
شـيمی، کيمياگـری، الـکل، اسـطرالب، 
نظاميـه، قـاره، عصـر تاريکـی در اروپـا، 
و ايـن سـؤاالت: تقويـم چطور محاسـبه 
مي شـد؟ کشـتی ها در دريـا چگونـه راه 

خـود را پيـدا می کردنـد؟ 
تاريخ هجری چگونه محاسـبه می شـود؟ 

آيـا مهندس فقط خانه می سـازد؟ 
کاغـذ چگونـه درسـت مي شـد؟ ترجمه 

چيسـت و چه فايـده ای دارد؟ 
از تاريـخ ظهور اسـام در سـال قبل چه 

مطالبـی را به يـاد داريد؟

خواندن متن و تصويرخوانی 
درس9، پيشرفت های علمی 

مسلمانان

جلسه ی دوم
انجـام فــــــعاليت های کتـاب، معرفی 
 سـايت دانش نامه ی رشــــــد به نشانی

 www.daneshnameh.irو شبکه ی 
مسـتند doctv.ir و انتشـارات سـروش 
)بخـش فيلم های مسـتند( و نقشـه های 
جغرافيايی گوگل توسط معلم کامپيوتر. 
معرفـی کتاب هـای دائرئ المعـارف مصور 
تاريـخ و جغرافی موجـود در کتابخانه ی 
مدرسـه، بـرای اسـتفاده ی دانش آموزان.

پایه ی ششم: )فصل های 5 و 6/ شکوفاییعلوموفنونپسازظهوراسالم،سفریبهاصفهان(

راهبرد يا حوزه های موضوعی
 مفاهيم کليدی

)فصل 6( سفری به اصفهان)فصل 5( شکوفايی علوم و فنون پس از ظهور اسام
ــنظام اجتماعی

تحول، پيشرفت و تداومزمان تداوم و تغيير
تحول، پيشرفت و تداوم، علت ها و معلول ها، شواهد و 

مدارک
ميراث فرهنگیميراث فرهنگیفرهنگ و هويت

پراکندگیپراکندگیفضا و مکان
ــمنابع و فعاليت های اقتصادی

ارزش ها و نگرش ها
ميهن دوستی، احساس تعلق و تمايل نسبت به مفاخر و 

دستاوردهای مسلمانان ايرانی در دوره ی اسامی
ميهن دوستی، احساس تعلق نسبت به ميراث فرهنگی 

هنری کشور و حفاظت از آن ها

جلسه  ی سوم
خواندن متـن و تصويرخوانـی درس10: 
چـه عواملـی موجـب گسـترش علـوم و 

فنـون در دوره ی اسـامی شـدند؟
جلسه ی  چهارم

توضيـح  و  کتـاب  فعاليت هـای  اجـرای 
وقفـه ی تمدنـی بعد از حملـه ی مغول تا 

دوره ی صفويـه
جلسه ی  پنجم

بـه  و  انتخـاب  کلمـه  چنـد  گفت وگـو: 
دانش آمـوزان گفته می شـود اگـر می توانند 
دربـاره ی آن ها حرف بزننـد و جواب بدهند 
و اگـر نمی دانند منتظر باشـند تـا در موقع 
خوانـدن متـن جـواب آن را بشـنوند: نصف 
زاينـده رود،  زاگـرس،  رشـته کوه  جهـان، 
مرکز اسـتان، نقشـه ی گردشـگری، کتيبه، 

چوگان بـازی، مينياتـور و سـفرنامه
خواندن متن و تصويرخوانی 
درس11 اصفهان نصف  جهان

جلسه ی  ششم
ــی  ــاب، معرف ــای کت ــرای فعاليت ه اج
ــه ی  ــی، ارائ ــراث فرهنگ ــازمان ميــ س
از  اصفهــان  نقشــه ی گردشـــــگری 
ــح  ــی و توضي ــراث فرهنگ ــازمان مي س

دربــاره ی آن
جلسه ی  هفتم

گفت وگـو: بـه نظـر شـما، دانشـمندان 
و هنرمنـدان در چـه شـرايط اجتماعـی 

کننـد؟  رشـد  به خوبـی  می تواننـد 

خواندن متـن و تصويرخوانـی درس12: 
چـرا در دوره ی صفويـه فرهنـگ و هنـر 

شدند؟ شـکوفا 
جلسه ی  هشتم

اجرای فعاليت های کتاب
جلسه ی  نهم

مناظـره بين شـخصيت های معرفی شـده 
در کتـاب که فعاليت هـای هرکدام چقدر 
مهـم بـوده اسـت، همـراه بـا توضيحـات 
دانسـتنی ها ی  بـا کمـک بخـش  معلـم 

معلـم از کتـاب راهنمـای معلم
 جلسه ی  دهم

فيلم درباره ی شـخصيت ها و آثار تاريخی 
اصفهـان، نشـان دادن کتاب های شـعر با 

نقاشـی مينياتور مثـل ديوان حافظ
جلسه ی  يازدهم

ارزشيابی کتبی
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در کارگاهی که تابستان گذشته با حضور آموزگاران پايه های سوم تا 
ششم درس مطالعات اجتماعی، با هدف تسهيل جريان ياددهیـ  يادگيری 

موضوعات اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلی دانش آموزان برگزار شد، 
بر اين مسئله تأکيد شد که دانش آموزان با انتخاب هر رشته ی تحصيلی 

و اشتغال به هر شغل، نيازمند احساس رضايت و خشنودی از خويشتن و 
شناخت و درک و تمرين رفتارهای اجتماعی مناسب، به منظور حضور مفيد 

و مؤثر در جامعه هستند. بهترين زمان برای شکل گيری مبانی ذهنی الزم 
و گرايش به عادات رفتاری مناسب در اين زمينه، دوره ي پيش دبستان و 
دبستان است. بنابراين، ضروری است آموزش درس مطالعات اجتماعی با 

توجه و دقت بيشتری صورت گيرد.

ارزشيابى درس 
مطالعات اجتماعی

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه دى

1. ارائه ی بازخورد فعالیت های آموزشی ماه آذر

برنامـه ی درسـی کليـه ی پايه هـا طبـق زمان بندی اجرا شـد. طـرح تفکيک زبالـه در حياط 
مدرسـه توسـط پايه ی سـوم، با اسـتقبال اکثر دانش آمـوزان پايه های ديگر و همـکاری آن ها 
انجـام شـد و از مـواردی هـم که به درگيری انجاميد اسـتفاده شـد تا رعايت مقـررات از يک 
طـرف و نحـوه ی اعمـال مقـررات از طـرف ديگر تمرين شـود. نحـوه ی ارائه ی يک شـغل در 
کاس و پاسـخ گويی به سـؤاالت هم  کاسی ها در پايه ی سـوم، با آمادگی قبلی دانش آموزان، 
رضايت بخش بود. طرح شـوراهای کاسـی در همه ی پايه ها در حال اجراسـت و برای انجام 
فعاليت های گروهی، در هر کاس از اعضای آن کمک گرفته می شـود. در جلسـه ی بررسـی 
عملکـرد شـورا، نقـاط ضعـف و قـوت به طـور کتبـی و بـدون ذکـر نـام دريافت و سـپس به 
بحث گذاشـته شـد و بر مبنای آن، مقررات کاس و شـرح وظايف و مسـئوليت های اعضای 
شـورا و تکاليـف دانش آمـوزان در مقابـل آن هـا، با پيشـنهادهای دانش آموزان، تدوين شـد و 
همـه پذيرفتنـد کـه به آن هـا احتـرام بگذارند. کار شـورای کاس بـا آرامش بيشـتری ادامه 

دارد و ميـزان اختاف نظرهـای منجـر بـه 
درگيری کمتر شـده اسـت. طرح سررسـيد 
در پايه هـای چهارم، پنجم و ششـم در حال 
اجراسـت و بـه درک مفهوم زمـان، تغيير و 
تحـول کمک کـرده و اسـتناد به مـدارک و 

شـواهد را تمريـن می دهد.
در پايــه ی چهـارم، کتابـدار مدرسـه چنـد 
کتـاب تاريخـی را معرفـی و دربـاره ی آن ها 
توضيـح داد. در ارزشـيابی کتبـی، عـاوه بر 
بررسـی اطاعـات دانش آموزان، بـه توانايی 
آن هـا در نـگارش توجـه شـد. در پايـه ی 
پنجـم، در بحث راه ها، اطلـس راه های ايران 
در اختيـار دانش آمـوزان قـرار داده شـد و 

جلسه ی سوم معلمان درس فعالیت های اجتماعی ابتدایی
هفته ی آخر آذر

دستورجلسه
1 ارائه ی بازخورد فعاليت های آموزشی ماه آذر

2 بحـث و تبادل نظـر در مورد کارنامـه ی توصيفی، با اسـتفاده از کتاب راهنمای معلم 
در ارزشيابی توصيفی 

3 تهيه ی برنامه ی درسی ماه دی

كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشيزهرا يوسفي
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دربـاره ی راه های دريايـی و هوايی و نحوه ی 
مسـيريابی کشـتی ها و هواپيماهـا بيشـتر 
توضيـح داده شـد. کتـاب قانـون اساسـی 
جمهوری اسـامی برای مشـاهده در اختيار 
دانش آمـوزان پايـه ی پنجـم قرار داده شـد. 
در پايه ی ششـم، ثبت اخبار دريافت شده از 
دانش آموزان در سررسـيد، توسط داوطلبان 
دنبال می شـود. معرفی سايت های آموزشی 
مورد اسـتقبال قـرار گرفـت و دانش آموزانی 
کـه مطالب جالبی پيـدا می کننـد، آن ها را 
در کاس توضيـح می دهنـد. در زنگ هـای 
بـرای  عاقه منـد،  دانش آمـوزان  تفريـح، 
دريافـت کتاب هـای مربـوط بـه درس ها، به 

تعريف ارزشيابی توصيفی، با استفاده از کتاب راهنمای معلم در ارزشيابی توصيفی، به بحث گذاشته شد.
ارزشـيابی توصيفی شـيوه ای از ارزشـيابی تحصيلی تربيتی اسـت که اطاعات الزم، معتبر و مسـتند برای 
شـناخت دقيـق و همه جانبه ی فراگيرنـدگان در ابعاد يادگيری را، با اسـتفاده از ابزارها و روش های مناسـب 
ماننـد کارپوشـه، آزمون  )بـا تأکيد بر آزمون های عملکردی( و مشـاهده در طول فراينـد ياددهیـ  يادگيری 
بـه دسـت می دهد تا بر اسـاس آن، بازخوردهـای توصيفی موردنياز برای کمک به يادگيـری و ياددهی بهتر 

در فضـای روانـی و عاطفـی مطلوب بـرای دانش آموز، معلم و اوليـا حاصل آيد.

اصول حاكم بر ارزشيابی پيشرفت تحصيلی
جدايی ناپذيری ارزشـيابی از فرايند ياددهیـ  يادگيری، اسـتفاده از نتايج جدايی ناپذيری ارزشـيابی در بهبود 
فراينـد ياددهـیـ  يادگيری و اصاح برنامه ها و روش ها، هماهنگی ميـان هدف ها، محتوا، روش های ياددهی 
ـ يادگيـری و فراينـد ارزشـيابی، توجـه به آمادگـی دانش آموزان، توجه به رشـد همه جانبـه ی دانش آموزان، 
توجـه همه جانبـه به دانش هـا، نگرش ها و مهارت ها، توجـه به ارزشـيابی دانش آموز از يادگيـری خود )خود 
ارزشـيابی(، ارزشـيابی از فعاليت هـای گروهـی، توجـه به فرايندهای فکـری منتج به توليد پاسـخ، تأکيد بر 
نـوآوری و خاقيـت، تنـوع روش هـا و ابزارهـای اندازه گيری و سـنجش پيشـرفت تحصيلی اسـتفاده از انواع 
ارزشـيابی، اسـتقال مدرسـه و معلم در فرايند ارزشـيابی، اصل رعايت قواعد اخاقی و انسـانی در ارزشيابی، 

و توجـه بـه تفاوت های فـردی به تفصيل موردبحث قـرار گرفتند.
 جدول اهداف، نشـانه های تحقق و سـطوح عملکرد هر پايه از کتاب راهنمای معلم در ارزشـيابی توصيفی 
ويـژه ی معلمـان دوره ی ابتدايی اسـتخراج شـد تا با اسـتفاده از بررسـی پوشـه ی کار )فعاليت های کاسـی 
کاربـرگ در کاس و خانـه و ...(، ارزيابی هـای شـفاهی )مشـارکت در گفت وگـو، قبـل و بعـد از تدريـس(، 
مشـاهده ی رفتارهـای اجتماعـی )مشـاهده ی نحوه ی حضـور در فعاليت هـای گروهی، مشـاهده ی نحوه ی 
رفتـار در فعاليت های شـورای کاسـی( مشـاهده ی ميـزان توجه دانش آمـوز به محيـط و دريافت تغييرات، 
جمـع آوری مـدارک و شـواهد بـرای ارائـه در کاس و ارزيابی هـای کتبـی، نتايـج در کارنامـه ی توصيفـی 

دانش آمـوزان ثبت شـوند. 

کتابـدار مراجعـه می کننـد. آن هـا درباره ی 
دانشـمندان اسـامی )زکريای رازی، ابوعلی 
سـينا، جابربن حيـان، خوارزمـی، ابوريحان 
بيرونـی و خيـام( اطاعاتـی را جمـع آوری 
درآوردنـد  روزنامه ديـواری  به صـورت  و 
کـه در راهـروی مدرسـه نصـب شـد. بـه 
دانش آموزان توصيه شـد، شـبکه ی مستند 
برنامه هـای  و  کننـد  دنبـال  را  تلويزيـون 
مربـوط به درس های مطالعـات اجتماعی را 
تماشـا کننـد و مطالبـی را که به نظرشـان 
جالـب بـوده اسـت در کاس بيـان کنند. 

پيشـنهاد شـد بـرای ماه هـای فرورديـن و 
بازديدهـای  برنامـه ای شـامل  ارديبهشـت 

مربـوط بـه درس هـا )بـا توجـه بـه تمريـن 
رعايـت مقـررات در مکان هـای عمومـی( 
و فيلم هـای مفيـد )بـا توجـه بـه اسـتفاده 
بـرای  مدرسـه  از  خـارج  آموزش هـای  از 
خودآمـوزی( تهيه شـود و در زمان نمايش، 
فرصـت سـؤال کـردن و بحـث داده شـود 
بـه  کتـاب،  دوره ی  ضمـن  کار،  ايـن  تـا 
تفهيـم و تعميـق بيشـتر درس هـا کمـک 
کند. پيشـنهاد شـد مـوارد موردبررسـی در 
ارزشـيابی در اختيـار والديـن قـرار گيرند تا 
ضمـن اطـاع از اهـداف آمـوزش، قـادر بـه 
انجـام کمک هـای جانبی در محيـط خارج 

از مدرسـه باشـند.

2. بحث و تبادل نظر در مورد کارنامه ی توصیفی، با استفاده از کتاب راهنمای معلم 
در ارزشیابی توصیفی
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نکاتی که الزم است معلمان به آن ها توجه کنندتأکيدات اساسی مطرح در ارزشيابی توصيفیموارد

زمان ارزشيابی
استمرار جريان ارزشيابی در طول سال و لزوم برنامه ريزی 
معلم برای رفع کاستی های احتمالی در فرايند يادگيری 

دانش آموزان

 ارزشيابی در زمان های مشخص انجام نمی شود، بلکه معلمان در فرايند 
ياددهیـ  يادگيری، با بهره گيری از ابزارها و روش های متنوع، از کم و کيف 

پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ارزشيابی به عمل می آورند.

تعدد و تنوع روش ها و ابزارهای جمع آوری اطاعات جمع آوری اطاعات
درباره ی کميت و کيفيت آموخته های دانش آموزان

معلمان برای بررسی کم و کيف تحقق اهداف يادگيری در درس های مختلف، 
صرفًا به برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی در زمان مشخص بسنده نمی کنند، 

انواع روش ها و ابزارها، ازجمله آزمون های عملکردی و کارپوشه را به خدمت 
می گيرند.

ثبت نتايج ارزشيابی 
و ارائه ی بازخورد

تغيير و تنوع در روش ها و ابزارهای ثبت نتايج ارزشيابی، 
نحوه ی قضاوت و اعام نتايج پيشرفت تحصيلی 

دانش آموزان

معلمان برای ثبت نتايج ارزشيابی از ابزارهای متنوعی استفاده می کنند.
عاوه بر معلم، دانش آموز و اوليای وی نيز جزو منابع ارائه ی اطاعات و قضاوت 

در اين موارد خواهند بود.
در فرايند آموزش، دانش آموز همواره بازخوردهای مناسب و به موقع دريافت 

می کند.

جدول موارد مهم در ارزشیابي توصیفي

جدول موارد مهم در ارزشيابي توصيفي

ارزشيابي توصيفي

روش شناختهدف

کسب اطالعات

الزم

معتبر

مستند

ويژگي اطالعات ابزارهاي کسب اطالعات

ابزارها و روش هاي مناسب

عملکرديکتبي

مشاهدات مستمر آزمون کارپوشه

شناخت دقيق و همه جانبه ي 
فراگيران در ابعاد مختلف يادگيري
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جعبه يادگيري
درس مطالعات

اجتماعي

جعبه يادگيري
درس مطالعات

اجتماعي

ممکن است فقط حافظه ي 
دانش آموز را اندازه گيري کند.

تفاوت اندازه گيرى دانش)نمره اى( با ارزشيابى کيفى - توصيفى

مثل شمردن تعداد شيرينى هاى اين جعبه است.

مثل بررسى کيفيت، مزه، رنگ، تعداد، اندازه، تازگى و ... شيرينى هاى اين جعبه است.

تمام جنبه هاي يادگيري در ابعاد 
مختلف سنجيده مي شود.

1- هوش
2- مشارکت گروهي

3- خالقيت و نوآوري
4-فعاليت و تالش

5- تغيير رفتار

اندازه گيرى
نمره ى کارنامه

در ارزشيابى پايانى

ارزشيابى کيفى-توصيفى
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تهيه ى برنامه ى درسى دى ماه

با احتسـاب هشت جلسـه ی درسی نوشته 
. شد

1. گفت وگـو: آيـا تا بـه حال محـل خانه ی ِ 
قبلـی  خانـه ی  داده ايـد؟  تغييـر  را  خـود 
شـما بـا خانـه ی فعلی چـه شـباهت هايی 
داشـت؟ خانه ی قبلی شـما با خانه ی فعلی 
چـه تفاوت هايـی داشـت؟ مجسـم کنيـد 
اگـر خانـواده ی شـما خانـه نداشـتند، چـه 
شـرايطی بـه وجـود می آمـد؟ تـا بـه حال 
خانـه ی حيـاط دار ديده ايـد )دارای حـوض 
يـا باغچـه(؟ تا بـه حـال خانـه ی آپارتمانی 

با احتسـاب دوازده جلسـه ی درسـی نوشته 
. شد

1. گفت وگــو دربــاره ی مکان هايــی کــه 
دانش آمــوزان در سفرهايشــان ديده انــد 
)به ويــژه مکان هــای تاريخــی( و ســؤال 
کــردن معلــم از جزئياتــی کــه در ايــن 

داشته اســت؛ وجــود  مکان هــا 

)چندطبقـه( ديده ايـد؟ تـا به حـال خانه ی 
روسـتايی و طويلـه و انبـار علوفـه ي آن را 
ديده ايـد؟ تا به حـال چادر عشـايری )قابل 
حمـل  و نقـل( ديده ايـد؟ ايـن خانه هـا چه 
تفاوتـی بـا خانه ی شـما دارند؟ چرا سـقف 
بعضی خانه ها شـيب دار اسـت؟ چرا سـقف 
بعضـی خانه هـا گنبدی شـکل اسـت؟ چرا 
در شـهرها بيشـتر خانه هـا چندطبقه انـد؟

2. نقاشـی انواع خانه روی خط زمان توسط 
دانش آموزان و بيـان تاريخچه ی خانه از غار 
تـا آسـمان خراش بـا کمـک معلـم. توصيه 

2. گفت وگـو بـا طـرح سـؤاالتی دربـاره ی 
مـوزه،  باستان شـناس،  تاريخـدان،  تاريـخ، 
دوره ی پيـش از تاريـخ )بـدون خـط و آثـار 
مـدارک  )بـا  تاريخـی  دوره ی  و  مکتـوب( 
مکتوب( کتيبه و سـازمان ميـراث فرهنگی 

و تکميـل پاسـخ ها توسـط معلـم؛
3. گفت وگـو بـا طـرح سـؤاالتی دربـاره ی 

به دقـت در سـاختمان خانـه و مکان هـای 
داخلی آن هنـگام گذر از خيابان ها و کوچه 
و ديدوبازديدها و هنگام تماشـای فيلم های 
سـينمايی. دقـت به زمـان سـاخت آن ها و 
آب وهـوای منطقه و مصالـح و امکانات آن؛

3. نمايش سـاختن خانه توسـط چند گروه 
و بـازی در نقش سـازندگان )مهندس، بنا و 

رنگ کار( با توضيح کارشـان؛
4. خواندن متن و تصويرخوانی کتاب؛ 

5 و 6 و 7. انجام فعاليت های کتاب؛
8. ارزشيابی شفاهی.

شهرنشـينی و تمـدن )وجـود راه – گـذر از 
معامـات پاياپای و ضرب سـکه، تقسـيمات 
کشـوری، وجـود نيروی نظامی، پسـت برای 
دريافـت  و  فرمان هـا  و  دسـتورات  انتقـال 
گزارش ها( و تکميل پاسـخ ها توسـط معلم؛ 
4. بيـان تاريخ ورود آريايی هـا به فات ايران 
تا پايان دوره ی ساسـانی، با استفاده از کتاب 

پايه ي سوم/ برنامه ى دى ماه، )فصل 5 خانه ى ما( 

پايه ي چهارم/ برنامه ى دى ماه،  )فصل 4 سفرى به شهرهاى باستانى( 

مواردمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه ی موضوعی

مسئوليت ها و تکاليفنظام اجتماعی
نقش ها، گروه و مؤسسه های اجتماعی

مراقبت و رعايت ايمنی خانه، آتش نشانی
کارکردهای خانه

تغيير شکل خانه و کارکرد فضاهای خانه در زمانتغيير و تحولزمان، تداوم تغيير
خانه ها ی روستايی و عشايری، خانه ها در شهرهای بزرگتعلق و هويت، تنوع شيوه های زندگیفرهنگ و هويت

اهميت قائل شدن برای خانه به عنوان جايگاه خانواده،مسئوليت پذيریارزش ها و اخاق
تمايل به رعايت نکات ايمنی و حفاظت از محل زندگی

پديده های مکانی، پراکندگی رابطه ی انسان و فضا و مکان
محيط، حفاظت از محيط و مکان

موقعيت مکانی، فضاهای خانه، انواع خانه ها در نواحی 
گوناگون ايران، حفاظت از خانه

ــمنابع و فعاليت های اقتصادی

مواردمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه ی موضوعی
ــنظام اجتماعی

تغيير و تحول و پيشرفتزمان، تداوم تغيير
مدارک و شواهد

پيدايش سلسله ها و حکومت های مختلف در ايران باستان
اشيا و آثار تاريخی و باستان شناسی

شکل گيری شهرهای باستانی مثل همدان، تخت جمشيد و کرمانشاه

تعلق و هويتفرهنگ و هويت
ميراث فرهنگی

تعلق به سرزمين ايران و تاريخ کهن آن
آثار تاريخی به جامانده در بناهای تاريخی و اهميت بازديد از آن ها

مسئوليت پذيریارزش ها و نگرش ها
وطن  دوستي

حساس بودن به حفاظت از آثار تاريخی و ميراث فرهنگی 
عاقه مندی به ميراث فرهنگی و افتخار به گذشته ی طوالنی کشور

رابطه ي انسان و محيطفضا و مکان
حفاظت از محيط

صنايع دستی و غذاهای محلی با توجه به تنوع مکان ها
حفاظت از مناطق تاريخی کشور

--منابع و فعاليت های اقتصادی
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در  معلـم  راهنمـاي  كتـاب  كـه  آنجـا  از 
دسـترس نبـود، جـدول برنامه ننوشـتيم و 

برنامـه را بـراي دوازده جلسـه بسـتيم.
1. گفت وگو: با همسايگان خود چه رابطه ای 
داريد؟ آيا با هم رفت وآمد داريد؟ می دانيد 
چگونه زندگی می کنند؟ مرز يعنی چه؟ مرز 

خانه ی شما با همسايه هايتان کجاست؟ 
را  ايران  کشور  همســـايه ی  کشــورهای 

می شناسيد؟ 
آيا تا به حال به آن کشـــورها سفرکرده يا 

مطلبی درباره ی آن ها شنيده ايد؟ 

خواندن متن کتاب و تصويرخوانی
 2. انجـام فعاليت هـای مربـوط بـه درس 

همسـايگان ايـران؛
3. توضيح مفاهيم درس حرکت های زمين 

به وسيله ی کره ی جغرافيايی؛ 
4. خواندن متن درس و تصويرخوانی کتاب 

)حرکت های زمين(؛
5 و 6: انجـام فعاليت هـای مربـوط به درس 

حرکت هـای زمين؛ 
7. ساختن ساعت آفتابی؛

8. درسـت کردن پازل کشـورهای آسيايی، 

همـراه با توضيحـات معلم دربـاره ی قاره ها 
و اقيانوس هـا و اکتشـافات دريايـی )آمريکا 

و اقيانوسيه(؛
9. خواندن متن درس و تصويرخوانی 

)قاره ها و اقيانوس ها(؛
10. نوشـتن انشـای گروهی )هـر گروه يک 
بنـد( دربـاره ی من زمينـم را دوسـت دارم، 

بـرای روزنامـه ی ديواری؛
11. تشـکيل گروه هـای محيـط زيسـتی 
بـرای درسـت کـردن روزنامـه ی ديـواری؛

12. ارزشيابی کتبی.

پايه ی پنجم/ برنامه ى دى ماه، )فصل 3 زندگی در نواحی دیگر جهان(

پايه ی ششم/ برنامه ى دى ماه، )فصل 7 اوقات فراغت؛ فصل 8 پوشاک ما(

مفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه های موضوعی
)فصل 8( پوشاک ما)فصل 7( اوقات فراغت

مسئوليت ها و تکاليف، حقوق و قوانيننظام اجتماعی
مسئوليت ها و تکاليفنقش ها، گروه و مؤسسه های اجتماعی

تحول، پيشرفت و تداومتحول، پيشرفت و تداومزمان، تداوم و تغيير
ميراث فرهنگیميراث فرهنگیفرهنگ و هويت

پديده های مکانی و پراکندگیحفاظت از محيطفضا و مکان
رابطه ی انسان با محيط

توليد، توزيع و مصرف، کار و کارآفرينیـمنابع و فعاليت های اقتصادی

ارزش ها و نگرش ها
تمايل به داشتن برنامه ای متعادل برای فعاليت های 

روزانه و استفاده ی بهينه از اوقات فراغت
تمايل به رعايت قوانين و مقررات در مکان های عمومی

تمايل به خريد عاقانه ی لباس )خريد به اندازه ی توان مالی، 
پرهيز از خريد غيرضروری، پس انداز(، تمايل به کار و کارآفرينی

تمايل به رعايت موازين دينی در پوشيدن لباس

داسـتان فکـر ايرانی )در جلسـه ی تابسـتان 
شد(؛ معرفی 

5. خواندن متن کتاب و تصويرخوانی؛
6 تا 10. انجام فعاليت های کتاب؛

11. معرفـی شـخصيت های مطرح شـده در 
کتاب توسـط دانش آموزان )شـخصيت هايی 
مثـل: دياکـو، کـوروش، داريـوش، سـورنا، 
آريوبـرزن، اسـکندر، اردشـير و انوشـيروان( 

به شـکل نمايشـی، بـا اسـتفاده از اطاعات 
بيشـتر از کتـاب، توسـط دانش آمـوزان؛

12. ارزشيابی کتبی.

با احتسـاب دوازده جلسـه ی درسـی نوشته 
. شد

1. تـا بـه حال چند بـار گفته ايـد حوصله ام 
سـر رفتـه؟ چـه مواقعـی حوصله تـان سـر 
مـی رود؟ آيا ديگران بايد مسـئله ی حوصله 
سـررفتن شـما را حـل کننـد؟ تابسـتان 
گذشـته چـه برنامه هايـی داشـتيد؟ اوقات 
فراغـت يعنی چـه؟ اعضای خانواده ی شـما 
اوقـات فراغت خـود را چگونـه می گذرانند؟

2. سـؤال از تک تـک دانش آمـوزان درباره ی 
نحـوه ی گذرانـدن اوقات فراغتشـان و ثبت 

روی تختـه و گرفتن فراوانـی فعاليت ها؛
3. خوانـدن متـن درس اوقـات فراغـت و 

کتـاب؛ تصويرخوانـی 
4 و 5. انجام فعاليت های کتاب؛

لباســـتان را خودتـان  آيـا  6. گفت وگـو: 
انتخـاب می کنيـد؟ لبـاس شـما بـا در نظر 
گرفتـن چـه مـواردی انتخـاب می شـود؟

7. خوانـــدن متـــن درس انـــواع لبـــاس و 
ـــاب؛ ـــی کت تصويرخوان

8. گفت وگـو. فکـر می کنيـد لبـاس شـما 
چگونـه تهيـه می شـود؟ آيا مـاده ی اوليه ي  

اليـاف صنعتـی( همـه ی  )پنبـه، پشـم و 
لباس هـا يکی اسـت؟ انتخـاب ايـن ماده ی 

اوليـه بـر چه اساسـی اسـت؟ 
آيـا در همه ی شـرايط آب وهوايـی يک جور 
لبـاس می پوشـيم؟ آيـا هميشـه لباس هـا 
بـه شـکل لباس هايی کـه االن می پوشـيم 

بوده انـد؟
9. خوانـدن متـن درس لبـاس، از توليـد به 

مصـرف و تصوير خوانـی کتاب؛
10 و 11. انجام فعاليت های کتاب؛

12. ارزشيابی کتبی.
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جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد درس مطالعات اجتماعی پايه ی چهارم
نام و نام خانوادگی دانش آموز

عنوان های
خيلی نشانه های تحقق کارنامه

قابل خوبخوب
قبول

نيازمند 
آموزش

مفاهيم و 
دانستنی های 

جغرافيا

عملکرد وسايل مطالعه در جغرافيا مانند، کره، نقشه، قطب نما و عکس را بيان می کند.
در محيط، جهت های اصلی و فرعی را مشخص می کند.

ناهمواری های ايران )رشته کوه، قله های مهم، جلگه، دشت و آبرفت( را نام  می برد و درباره ی آن ها 
توضيح می دهد.

ناهمواری های ايران )رشته کوه، قله های مهم، جلگه، دشت و آبرفت( را روی نقشه نشان می دهد.
آب وهوا و عناصر آن را تعريف می کند.

انواع آب وهوای ايران را مقايسه می کند و روی نقشه نشان می دهد.
جدول دما و بارش را می خواند و تفاوت هر يک را با ذکر دليل توضيح می دهد.
درباره ی اهميت و ويژگی های درياهای شمال و جنوب ايران توضيح می دهد.

موقعيت درياهای شمال و جنوب ايران را روی نقشه نشان می دهد.
تفاوت کلی درياهای شمال و جنوب ايران را بيان می کند.

چگونگی تشکيل رودها را توضيح می دهد.
اهميت رودها را در زندگی انسان توضيح می دهد.

موقعيت رودهای مهم را روی نقشه ی ايران نشان می دهد.
انواع راه های ايران را نام  می برد و روی نقشه نشان می دهد.

عملکرد و ويژگی های انواع راه ها را بيان و با هم مقايسه می کند.

مفاهيم و 
دانستنی های 

تاريخ

ويژگی های زندگی انسان در گذشته های بسيار دور )از کشف آتش تا کشاورزی( را توضيح 
می دهد.

ويژگی های زندگی انسان  در گذشته های بسيار دور )زندگی شهری و تشکيل حکومت های 
اوليه ی محلی( را توضيح می دهد.

دليل فرستادن پيامبران بزرگ الهی و داستان طوفان نوح، بت شکنی حضرت ابراهيم)ع( و 
مبارزه ی حضرت موسی)ع( با فرعون را توضيح می دهد و نتيجه گيری می  کند.

نحوه ی مهاجرت آريايی ها را توضيح می دهد.
نخستين حکومت ها و پادشاهان ايرانی را نام می برد.

اقدامات و وقايع مهم نخستين حکومت های ايرانی را بيان می کند.
چگونگی به قدرت رسيدن اردشير، اقدامات و وقايع مهم دوره ی ساسانيان، شرايط اجتماعی و 

نحوه ی به پايان رسيدن حکومت ساسانی را بيان می کند.
مسير جاده ی ابريشم را روی نقشه ی جهان نما نشان می دهد.

مفاهيم و 
دانستنی های

 مدنی

جامعه ی کوچک خانواده را تعريف می کند، نام اعضای آن را برمی شمارد و وظايف هر يک را بيان 
می کند.

ويژگی ها و وظايف جامعه ی بزرگ تر مثل مدرسه و مسجد را توضيح می دهد.
تعريفی از زندگی روستايی ارائه می دهد و ويژگی ها، وظايف، کارکرد و اهميت آن را توضيح 

می دهد.
تعريفی از زندگی شهری ارائه می دهد و ويژگی ها، وظايف، کارکرد و اهميت آن را توضيح 

می دهد.
تعريفی از ملت ايران ارائه می دهد و ويژگی ها، وظايف، کارکرد و اهميت آن را توضيح می دهد.

تعريفی از امت اسامی ارائه می دهد و ويژگی ها، وظايف، کارکرد و اهميت آن را توضيح می دهد.

جدول هاي کانامه هاي توصيفي پايه هاي سوم تا ششم درس مطالعات اجتماعي ابتدايي براي نيم سال اول سال تحصيلي
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جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد درس مطالعات اجتماعی پايه ی سوم دوره ی ابتدايی
نام و نام خانوادگی دانش آموز

عنوان های 
خيلی نشانه های تحققکارنامه

قابل خوبخوب
قبول

نيازمند 
آموزش

نظام
 اجتماعی

ضرورت وجود مقررات در خانه و مدرسه را بيان کرده و چند نمونه مقررات جديد پيشنهاد می کند.
مقررات عبور و مرور در کوچه و خيابان را توضيح می دهد.

عائم عبور و مرور و نکات ايمنی را تشخيص و به صورت عملی نمايش می دهد.
ضرورت همکاری در خانه و مدرسه را توضيح می دهد.

جدول مربوط به همکاری در خانه و مدرسه را کامل می کند.
کار اداره ی پست را بيان می کند.

مراحل ارسال نامه را انجام می دهد.
نحوه ی ارتباط با آتش نشانی و پليس را بيان می کند و مواردی را که می توان از آن ها کمک گرفت، 

توضيح می دهد.
کارکردهای خانه و مدرسه را بيان می کند.

فرهنگ 
و هويت

کاربردهای شناسنامه را بيان می کند.
تفاوت ها و شباهت های خود با هم کاسی هايش را بيان می کند.

فرم مربوط به مشخصات شناسنامه و ويژگی های فردی خود را کامل می کند.
خود و دوستانش را در حضور جمع معرفی می کند.

آموزه های اخاقی و دينی را در مورد خانواده، اوليای مدرسه و هم کاسی ها بيان می کند.
آموزه های اخاقی و دينی را در مورد خانواده، اوليای مدرسه و هم کاسی ها رعايت می کند.

در مورد تغييرات خود پرس وجو و اطاعات متنوعی جمع  می کند.
در مورد تغييرات خانواده پرس وجو و اطاعات متنوعی جمع  می کند.

در مورد تغييرات خانه های قديمی و جديد و تفاوت های آن ها پرس وجو و اطاعات متنوعی جمع  می کند.
رويدادها را روی خط زمان مرتب می کند.
شجره نامه ی خود را کامل و رسم می کند.

آينده ی خود را مجسم و آن را به صورت نقاشی يا نوشتاری يا ... بيان می کند.

فضا و مکان

جهت های اصلی جغرافيايی و موقعيت پديده ها و کارکرد آن ها را روی نقشه نشان می دهد.
در بيشتر موارد جهت های اصلی جغرافيايی و موقعيت پديده ها و کارکرد آن ها را در محيط واقعی 

پيدا می کند.
از راهنمای نقشه به درستی استفاده می کند.

رابطه ی آب وهوا با شکل و نوع خانه ها را بيان و مقايسه می کند.
اصول ايمنی را در خانه و مدرسه بررسی می کند و در مورد آن ها پيشنهاد می دهد.

نکات ايمنی در خانه و مدرسه را با ذکر دليل توضيح می دهد.
نکات ايمنی در خانه و مدرسه را رعايت می کند.

منابع و 
فعاليت های 

اقتصادی

در مورد لزوم کار و مفاهيم مربوط به درامد، پس انداز، خرج کردن متناسب با نياز و بودجه توضيح می دهد.
نمونه های متنوعی از راه های صحيح مصرف در خانه و مدرسه را بيان می کند.

راه های صحيح مصرف را در خانه و مدرسه به کار می گيرد.
چند نمونه راه های صحيح مصرف در خانه و مدرسه را پيشنهاد می دهد.

مشاغل خواسته شده را تشخيص می دهد و نيازهايی را که هر يک برآورده می کنند، بيان می کند.
مشاغل توليدی را از خدماتی تفکيک می کند.

درباره ی  يک شغل، از طريق مصاحبه، اطاعات متنوعی جمع می کند.
نمونه های متنوعی از منابع طبيعی را با ذکر کاالهايی که از آن ها به دست می آيد مشخص می کند.

مفاهيم مربوط به زباله و بازيافت و چگونگی جدا کردن آن ها را توضيح می دهد.
در تفکيک زباله در مدرسه همکاری می کند.
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جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد درس مطالعات اجتماعی پايه ی ششم دوره ی ابتدايی
نام و نام خانوادگی دانش آموز

عنوان های 
خيلی نشانه های تحققکارنامه

قابل خوبخوب
قبول

نيازمند 
آموزش

نظام 
اجتماعی

اهميت تصميم گيری را با ذکر مثال های متنوع توضيح می دهد.

در موقعيت های فرضی، با توجه به مراحل تصميم گيری، اثرات و پيامدهای ناشی از آن، تصميم درست 
می گيرد.

برنامه ی روزانه ی خود را روی نمودار دايره ای می نويسد، آن را نقد و برای خود برنامه ريزی می کند.
در مورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود به طور مناسب برنامه ريزی می کند و درباره ی امکانات 

محلی برای گذراندن اوقات فراغت اطاعات جمع می کند.
اهميت دوستی و راهکارهای حفظ دوستی و حقوق متقابل را بيان می کند و معيارهای عقانی و دينی را 

در انتخاب دوست به کار می گيرد.

فضا و مکان

عوامل طبيعی و انسانی مؤثر در کشاورزی را بيان می کند.
در مورد پراکندگی جغرافيايی و تنوع محصوالت کشاورزی دسته بندی کاملی ارائه می دهد.

رابطه ی انسان و محيط را تشريح می کند.
روی نقشه ی گنگ، موقعيت درياهای ايران را نشان می دهد و رابطه ی انسان با دريا را تشريح و لزوم 

حفاظت از درياها را به طور کامل بيان می کند.
ضرورت وجود مرز را بيان می کند.

انواع مرزها را نام می برد.
در مورد برخی از کشورهای همسايه اطاعات جمع می کند و ويژگی های آن ها را بيان و با هم مقايسه 

می کند.

زمان، تغيير 
و تداوم

می تواند ضمن برشمردن علل و شيوه های استعمارگران برای نفوذ به ايران، مبارزه ی مردم ايران با 
استعمارگران را تجزيه وتحليل کند.

علل و عوامل دفاع مقدس و حماسه ی فتح خرمشهر را توضيح می دهد و نمونه های متنوعی از قدردانی از 
شهدا را بازگو می کند.

تغيير پوشاک در ايران را در گذر زمان تحليل می کند.
چگونگی گذراندن اوقات فراغت در زمان گذشته و حال را بررسی و مقايسه می کند.

فرهنگ و 
هويت

با استفاده از شواهد متنوع، علل شکوفايی فرهنگ و هنر در دوره ی صفوی را توضيح می دهد.
راه های متنوعی برای حفظ آثار تاريخی پيشنهاد می دهد.

آثار و مفاخر دوره ی اسامی را با ذکر نمونه های متنوعی شرح می دهد.
علل شکوفايی علوم و فنون آن دوره را توضيح می دهد.

نمونه های متنوعی از آداب و آموزه های دينی را در مورد مصرف پوشاک، غذا و منابع انرژی، با ذکر دليل 
توضيح می دهد.

نمونه های متنوعی از رعايت آن ها را در زندگی خود به کاس ارائه می دهد.

منابع و 
فعاليت های 

اقتصادی

انواع گروه های شغلی، نقش و کار آن ها را در فعاليت های مختلف اقتصادی )پوشاک، دريا و کشاورزی( 
توضيح می دهد.

فرايند توليد از منبع تا مصرف يک کاال را توضيح می دهد.
به نمونه ای از ماک های تصميم گيری عاقانه در خريد و مصرف کاالها اشاره می کند.

انواع منابع انرژی را با هم مقايسه می کند )روی نقشه ی گنگ(.
روی نقشه ی گنگ برخی از منابع انرژی را نشان می دهد.
در مورد ضرورت حفاظت از انرژی چند دليل بيان می کند.

جدول هاي کارنامه هاي توصيفي پايه هاي سوم تا ششم درس مطالعات اجتماعي ابتدايي براي نيم سال اول سال تحصيلي
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جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد درس مطالعات اجتماعی پايه ی پنجم دوره ی ابتدايی
نام و نام خانوادگی دانش آموز

عنوان های 
خيلی نشانه های تحققکارنامه

قابل خوبخوب
قبول

نيازمند 
آموزش

مفاهيم و 
دانستنی های 

جغرافيا

تقسيمات کشوری ايران )از بزرگ تا کوچک( را بيان می کند.
موقعيت استان ها را روی نقشه نشان می دهد.

مفهوم افزايش جمعيت و تراکم جمعيت را توضيح می دهد.
داليل پراکندگی و تراکم جمعيت در مناطق مختلف را توضيح می دهد.
ويژگی های کشاورزی ايران و نحوه ی پراکندگی آن را توضيح می دهد.
ويژگی های دامپروری ايران و نحوه ی پراکندگی آن را توضيح می دهد.

ويژگی های منابع انرژی )نفت و گاز( ايران و نحوه ی پراکندگی آن را توضيح می دهد.
صنايع مصرفی و صنايع مادر را با ذکر مثال های متنوع مقايسه می کند.

درباره ی مصرف سوخت و لزوم صرفه جويی در آن توضيح و پيشنهادهايی می دهد.
کشورهای همسايه ی ايران را نام می برد و موقعيت آن ها را روی نقشه نشان می دهد.
ويژگی های طبيعی و اقتصادی کشورهای همسايه را بيان و با هم مقايسه می کند.

قاره ها و اقيانوس های جهان را نام می برد و روی نقشه نشان می دهد.
ويژگی های قاره های جهان را بيان می کند.

خطوط فرضی مهم کره ی زمين و موقعيت ايران نسبت به آن ها را توضيح می دهد.
حرکات چرخشی و انتقالی زمين و نتايج آن ها را توضيح می دهد.

مفاهيم و 
دانستنی های 

تاريخ

نحوه ی ظهور و گسترش اسام از بعثت پيامبر اسام تا تشکيل حکومت اسامی و نيز 
رويدادهای مهم آن دوران و پيامدهای آن ها را توضيح می دهد.

رويدادهای مهم تاريخ اسام از هجرت پيامبر اکرم )ص( تا وفات ايشان را بيان می کند.
بر اساس مبدأ تاريخ )هجرت رسول اکرم)ص(( سالی را که در آن هستيم محاسبه می کند.

رويدادهای مهم تاريخ اسام بعد از رحلت پيامبر اکرم )ص( تا قيام عاشورا را توضيح می دهد.
ويژگی ها و رويدادهای دوران خافت امامان و علل قيام عاشورا را بيان می کند.

نقش ايران در تشکيل حکومت بنی عباس و شيوه ی حکومت آن را توضيح می دهد.
نحوه ی تشکيل حکومت های مستقل ايرانی )سامانيان و حکومت های ترک( در دوره ی 

بنی عباس و رويدادهای مهم مربوط به آن ها را توضيح می دهد.
علت حمله مغول ها به ايران و پيامدهای آن را بيان می کند.

نحوه ی تشکيل و انقراض سلسله های صفويه، افشاريه، زنديه و قاجاريه و وقايع مهم هر سلسله را 
به طور کامل توضيح می دهد.

وقايع مهم تاريخ ايران را از تشکيل حکومت پهلوی تا شکل گيری انقاب اسامی و پيروزی آن 
و تشکيل جمهوری اسامی توضيح می دهد.

مفاهيم و 
دانستنی های 

مدنی

مفهوم استقال، آزادی و جمهوری اسامی را توضيح می دهد.
با مراجعه به تقويم، روز جمهوری اسامی را مشخص می کند و علت نام گذاری آن را توضيح 

می دهد.
نقش ارکان جمهوری اسامی )رهبری، قانون اساسی، قوای سه گانه( را توضيح می دهد.

وظايف متقابل حکومت و مردم را نسبت به يکديگر بيان می کند.
نشانه های جمهوری اسامی را نام می برد و درباره ی فايده ها و پيامدهای هر يک با استدالل 

توضيح می دهد و نمونه هايی از آن ها را بيان می کند.

جدول هاي کارنامه هاي توصيفي پايه هاي سوم تا ششم درس مطالعات اجتماعي ابتدايي براي نيم سال اول سال تحصيلي
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آموزش مطالعات اجتماعى در ماه بهمن
در کارگاهی که تابستان گذشته با حضور آموزگاران پايه های سوم تا ششم 

درس مطالعات اجتماعی، با هدف  تسهيل جريان ياددهیـ  يادگيری 
موضوعات اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلی دانش آموزان برگزار شد، 
بر اين موضوع تأکيد شد که دانش آموزان با انتخاب هر رشته ي تحصيلی 

و اشتغال به هر شغل، نيازمند احساس رضايت و خشنودی از خويشتن و  
شناخت و درک و تمرين رفتارهای اجتماعی مناسب، به منظور حضور مفيد 
و مؤثر در جامعه هستند. بهترين زمان برای شکل گيری مبانی ذهنی الزم 
و گرايش به عادت هاي رفتاری مناسب در اين زمينه، دوره ی پيش دبستان 
و دبستان است. بنابراين، ضروری است آموزش درس مطالعات اجتماعی با 

توجه و دقت بيشتری صورت گيرد.  

مسئوليت پذيرى 
در مطالعات اجتماعى

1. ارائه ی بازخورد فعالیت های آموزشی ماه دى

پايـه ي سـوم : نقاشـی ها )بـا موضـوع انـواع خانـه روی خـط زمـان( روی تختـه نصـب 
شـدند. بـه انتخـاب دانش آموزان، سـه نمونه ی بهتـر روی تخته ماندنـد. در زمان گفت وگو 
دربـاره ی انـواع خانـه، دانش آموزان با اسـتناد به خانه هايی که خودشـان در فيلـم، کارتون 
يـا بازی هـای رايانـه ای ديـده بودند، شـرکت فعـال داشـتند و دربـاره ی شـرايط و امکانات 
آن هـا توضيـح دادنـد و آن هـا را بـا خانه های خودشـان مقايسـه کردنـد. بـا راهنمايی های 
معلـم، نمايـش سـاخت انواع خانـه در شـرايط مختلـف آب و هوايی و مصالح متناسـب با 
محيـط ، در نقـش کارگـران و سـازندگان، توسـط گروه هـای دانش آمـوزان اجرا شـد. طرح 
سررسـيد کاسـی بـا اعـام اخبـار هفته توسـط دانش آمـوزان و ثبـت آن ها توسـط معلم 
ادامـه دارد. طـرح شـورای کاسـی در جريـان اسـت و بـه اجـرای فعاليت هـای گروهی در 

برنامه ريـزی و تـدارک مقدمـات کمـک می كند.
پايـه ي چهارم: چنـد نفـر از دانش آمـوزان در نقش تاريخدان، باستان شـناس، مسـئول 

مـوزه و رئيـس سـازمان ميـراث فرهنگی، 
دادنـد.  توضيـح  دربـاره ی مشـاغل خـود 
عـده ای ديگـر کـه داوطلب بـازی در نقش 
شـخصيت های تاريخی شـده بودنـد نيز به 
معرفـی آن هـا و کارهايـی کـه انجـام داده 
بودند پرداختند. جمـع آوری اطاعات برای 
اين نمايش ها توسـط خـود دانش آموزان و 
بـه کمک کتابدار انجام شـد. پـس از پايان 
ارزشـيابی کتبـی، دانش آمـوزان داوطلـب 
پاسـخ  صحيـح سـؤال ها را دادنـد. اخبـار 
دانش آمـوزان  توسـط  کاسـی  سررسـيد 
جمع آوری و توسـط دانش آمـوزان داوطلب 
نوشـته می شـود. طـرح شـورای کاسـی 

جلسه ى چهارم معلمان درس فعالیت های اجتماعی ابتدایی
هفته ى آخر دی

دستورجلسه
1 ارائه ي بازخورد فعاليت های آموزشی ماه دی

در کليه ي پايه ها، با فشرده کردن جلسات، برنامه طبق زمان بندی انجام شد؛ جز کالس پنجم که 
فعاليت يک جلسه ي آخر )ارزشيابی کتبی( به ماه بهمن موکول شد.

2 ارزيابی نتايج ارزشيابی دی ماه و تأثير ميزان صالحيت های معلم در آن
3 تهيه ي جدول راهبردها يا حوزه هاي موضوعي اجتماعي ابتدايي ارزش ها و 

     اخالق، ارزش ها و نگرش ها
4 تهيه ي برنامه ي درسی ماه بهمن 
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كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشيزهرا يوسفي

برنامه ي درسي- مطالعات اجتماعي
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در جريـان اسـت و بـه اجـرای فعاليت های 
گروهـی در برنامه ريزی و تـدارک مقدمات 
کمـک می کنـد . قبـل از رأی گيـری بـرای 
انتخـاب شـورای مـاه جديـد، دانش آموزان 
مـوارد مثبـت و منفـی عملکـرد شـورای 
بيـان كردنـد و معلـم آن هـا را  را  قبلـی 

جمع بنـدی كـرد.
پايـه ي پنجم: سـاعت آفتابـی در حياط 
مدرسه سـاخته و پازل کشورهای همسايه 
در کاس درسـت شـد. چنـد دانش آمـوز 
بـا راهنمايـی معلـم در مـورد اکتشـافات 
ماجراهـای  و  دريايـی  تجـارت  دريايـی، 
صحبـت  بقيـه  بـرای  دريايـی  دزدان 

اسـتفاده  بـا  ديـواری  روزنامـه ي  کردنـد. 
دربـاره ي  دانش آمـوزان  نوشـته های  از 
مـن زمينـم را دوسـت دارم و عکس هـای 
محيـط زيسـتی تهيـه و روی ديـوار نصب 
شـد. پس از پايان ارزشـيابی کتبی، پاسـخ 
دانش آمـوزان  توسـط  سـؤاالت  صحيـح 
سررسـيد  اخبـار  شـد.  بيـان  داوطلـب 
کاسـی توسـط دانش آمـوزان جمـع آوری 
نوشـته  و توسـط دانش آمـوزان داوطلـب 
شـد. طـرح شـورای کاسـی در جريـان 
اسـت و بـه اجـرای فعاليت هـای گروهـی 
در برنامه ريـزی و تـدارک مقدمـات کمک 
می کنـد. قبـل از رأی گيـری بـرای انتخاب 

شـورای مـاه جديـد، دانش آمـوزان مـوارد 
مثبـت و منفـی عملکـرد شـورای قبلی را 

بيـان و جمع بنـدی كردنـد.
پايـه ي ششـم: بـا طـرح اوقـات فراغت 
هـم  می توانـد  کـه  زمانـی  به عنـوان 
مفيـد و هـم سـرگرم کننده باشـد، توجـه 
دانش آمـوزان بـه برنامه ريـزی آن توسـط 
ايـده ی  هرکـدام  شـد.  جلـب  خودشـان 
جالبـی دادنـد کـه ديگـران آن را كامـل 
كردنـد. در بحـث پوشـاک، دانش آموزان به 
سـه گروه تقسـيم شـدند. يک گـروه انواع 
لبـاس را بـا توجـه بـه قدمـت و روی خط 
زمـان، گـروه دوم بـا توجـه بـه آب و هوا و 

2. ارزیابی نتایج ارزشیابی دی ماه و تأثیر میزان صالحیت های معلم در آن

 در ارزيابـی کارنامه هـای پيشـرفت تحصيلـی، مشـخص شـد 
نمـودار  ارزشـيابی کاس هـا نرمـال اسـت، امـا بخـش نظـام 
اجتماعـی نيـاز به کار بيشـتر دارد. به نظر می رسـيد الزم اسـت 
مهـارت معلمـان در برنامه ريـزی کار هـای گروهـی و مديريـت 
انجـام آن هـا تقويـت شـود. از آنجا که اصـل تفاوت هـای فردی 
در مـورد معلمـان هـم صادق اسـت و ميزان عاقه منـدی آن ها 
بـه موضـوع کتـاب و توانايـی اجـرای فعاليت هـای مـورد لـزوم 
بـرای تدريـس آن متفـاوت اسـت، تصميـم گرفته شـد، بخش 
ماحظـات و نـکات مهـم مربوط به آمـوزش از کتـاب راهنمای 
معلـم، مورد بحث قـرار گيرد تـا کمبود های احتمالی شـناخته 
شـوند و در برنامه هـای نيمـه ي دوم سـال مـد  نظر قـرار گيرند.

مالحظات و نکات مهم مربوط به آموزش و فعاليت های 
انجام شده

الف(  ياددهـــیـ  يادگيــری مبتنی بر كاوشگری 
را در پيش بگيريد:

يادگيری مبتنی بر کاوشگری بر تفکرات سازنده گرايی در آموزش 
و توليد دانش تأکيد دارد. يادگيری بهتر در موقعيت های گروهی 
ايجاد می شود. از اين رو بر مشارکت گروهی تأکيد می شود. معلم 
به انتقال دانش ســازمان يافته نمی پــردازد، بلکه کمک می کند 
دانش آموزان خودشــان ياد بگيرند و او نقــش هدايت کننده و 
تسهيل کننده ي آموزش را به عهده دارد. به طور کلی، در همه ی 
انواع کاوشــگری کم و بيش با اين مراحل: 1. شناسايی موضوع 
و طرح ســؤال، گردآوری منابع و مدارک و اطاعات، 2. تجزيه 

و تحليل، 3. جمع بندی و نتيجه گيری، ســر وکار داريم. در اين 
فرايند، معلم بايد به هر ســه مرحله توجه كند و مهارت های هر 

سه مرحله را در دانش آموزان پرورش دهد و تقويت کند.
فعاليت مرتبط: گفت وگــو پيش از تدريس و گفت وگو پس از 
تدريس هنگام ارزشيابی و پاسخ به سؤاالت احتمالی که ممکن 
است برای دانش آموزان پيش آمده باشد و جمع آوری مستندات 
برای سررسيد کاسی، بررسی عملکرد شورای کاسی و ... انجام شد.

ب( به تربيت اجتماعی و مهارت های زندگی توجه كنيد.
هدف از آموزش مطالعات اجتماعی، تربيت اجتماعی و مجهزكردن 
دانش آموزان به مهارت های زندگی و کسب صاحيت های الزم 
برای زندگی اســت. ايــن هدف را همــواره در حين تدريس و 
ارزشــيابی مد نظر قرار دهيد. اين موضوع موجب می شود دنبال 
اين نباشــيم که فقط دانش آموزانی داشته باشيم که ذهن آن ها 
گنجينه ای از اطاعات و دانستنی هاســت و به همه ي پرسش ها 
خــوب جواب می دهند. بلكه بايد در پايان ســال در دانش آموز 
مهارت ها و صاحيت های الزم بروز کند. اگر آموزش اين درس ها 
موجب شــود دانش آموز به دانش و مهارت های مورد نياز برای 
زندگی اش مجهز شود، آن وقت می توانيد بگوييد از آموزش اين 

درس خرسند هستيد و به تحقق اهداف برنامه کمک کرده ايد.
فعاليت مرتبط: تقويت حضور مفيــد و مؤثر دانش آموزان در 
شورای کاسی، هم به عنوان اعضای شورا و هم به عنوان اعضای 
کاس، انطباق مطالب کتاب با تجربه های زندگی روزمره توسط 

دانش آموزان و بيان شباهت ها و تفاوت ها انجام شد .
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آداب  گرفتـن  نظـر  در  بـا  سـوم  گـروه 
و  نقاشـی  کمـک  بـه  محلـی  رسـوم  و 
عکـس نشـان دادنـد. كارهـا روی تختـه 
ارزشـيابی  پايـان  از  پـس  شـدند.  نصـب 
پاسـخ  داوطلـب  دانش آمـوزان  کتبـی، 
صحيـح سـؤاالت را بيـان كردنـد. آدرس و 
بروشـور مـوزه ی مردم شناسـی و مـوزه ي 
عروسـک های ملل بـرای والدين فرسـتاده 
شـد تا در صـورت امـکان فرزندان خـود را 
بـرای بازديـد به ايـن مکان ها ببرنـد. اخبار 
دانش آمـوزان  توسـط  کاسـی  سررسـيد 
جمع آوری و توسـط دانش آمـوزان داوطلب 
نوشـته می شـود. طـرح شـورای کاسـی 

در جريـان اسـت و بـه اجـرای فعاليت های 
گروهـی در برنامه ريزی و تـدارک مقدمات 
کمـک می کنـد. قبـل از رأی گيـری بـرای 
انتخـاب شـورای مـاه جديد، مـوارد مثبت 
و منفـی عملکـرد شـورای قبلـی توسـط 
دانش آمـوزان بيان و جمع بندی شـد. دفتر 
صورت جلسـات معلمـان بـه دانش آمـوزان 
نشـان داده شـد و قـرار شـد آن هـا هم هر 
هفتـه دور هـم جمـع شـوند، فعاليت های 
شـورا را در آن بنويسـند و در پايان دوره ی 
خـود در هـر مـاه، آن را به شـورای ماه بعد 

دهند. تحويـل 
در آخريـن جلسـه ي مـاه دی، شـورا های 

دانش آمـوزی بـرای کمـک بـه برگـزاری 
بـه   بهمـن  مـاه  مناسـبت های  و  مراسـم 
مسـئوالن  مدرسـه معرفی می شـوند. اين 
شـورا بـا اعضـای جديـد کـه در اول مـاه 
بهمـن انتخـاب می شـوند، در ايـن زمينـه  

همـکاری خواهـد کـرد. 
از والديـن  ارائـه ي کارنامـه،  در جلسـه ي 
بـرای  می شـود  دعـوت  عاقه منـد 
برنامه هـای بعـد از تعطيات نـوروز، به طور 
كتبـي اعام همـکاری کنند. ايـن برنامه ها 
شـامل اردوهـای داخل و خارج از مدرسـه، 
بازديدهـا، ديـدن فيلم در داخـل و خارج از 

مدرسـه و ديـدن تئاتـر می شـود.

پ( از روش ها و ابزار متنوع استفاده كنيد.
از آنجا کــه در درس مطالعات اجتماعی با موضوعات گوناگونی 
ســروکار داريم، الزم اســت از انواع روش ها و وسايل در آموزش 
استفاده کنيم. اگر بخواهيم به شيوه ی بسيار سنتی کاس ها را 
به عرصه ي سخنرانی معلم و ساکت و خموش بودن بچه ها تبديل 
کنيم يا به روش بســيار غلط از آن ها بخواهيم جزوه بنويسند يا 
اين درس را به محدوده ی يادداشــت كردن سؤال و جواب های 
کليشه ای روی کتاب تبديل کنيم، خطايی بزرگ مرتکب شده ايم. 
از معلم انتظار می رود از روش های فعال استفاده کند و به انجام 
تک تک فعاليت ها که هر يک با هدف خاصي طراحی شــده اند، 
همــت گمارد. فراموش نکنيد که رويکرد اين برنامه ي درســی 

کاوشگری است. 
بايــد اجازه دهيد دانش آمــوزان از طريق جمع آوری اطاعات و 
بررسی آن ها با کمک شما، مرحله به مرحله پاسخ سؤال ها را پيدا 
و جمع بنــدی کنند. اين فعاليت ها بايد در حين فرايند تدريس 
انجام شوند و دانش آموزان در فرايند يادگيری حضور فعال داشته 

باشند.
فعاليت مرتبط: گفت وگو های قبــل و پس از تدريس به رد و 
بدل شدن اطاعات قبلی دانش آموزان با هم كمك مي كند و در 
جريان آن، دانســته های قبلی دانش آموزان روی هرم اطاعاتی، 
درباره ی موضوع مورد بحث قرار مي گيرد و معنا دار می شود. به اين 
طريق، ذهن دانش آموزان در طول جريان آموزش فعال مي شود 
و آن ها با احساس كشف كردن لذت يادگيری را تجربه می کنند. 
احســاس تعلق به گروه، با هم تراز شدن اطاعات فردی و ايجاد 

پيشينه ی فرهنگی مشترک، رابطه ي بين فردی دانش آموزان را 
تقويت و هيجان شــرکت در بازی جمعی را تداعی می کند. در 
جريان نمايش )آماده کردن مقدمات اجرای نمايش و انجام آن( و 
درست کردن کارهای دستی به طور گروهی، درونی شدن مفاهيم 

نيز همراه با شور و شوق صورت می گيرد.

ت( از فضاهای مختلف كمک بگيريد.
با توجه بــه اهداف و ماهيت درس مطالعات اجتماعی و در نظر 
گرفتن اينکه مطالعات اجتماعی دانش آمــوزان را برای زندگی 
در اجتمــاع آمــاده می ســازد، بديهی اســت مؤثرترين فضای 
آموزشــی برای اين درس، محيط های واقعی زندگی هســتند. 
دانش آموزان در انواع اجتماعــات محلی پيرامون خود خواهند 
توانســت به تجربه هاي دست اول دست يابند و به طور ملموس 
بــا واقعيات و پديده  های محيطی و اجتماعی روبه رو شــوند. به 
همين منظور، بازديد از محيط های اطراف مدرســه و برگزاری 
جلســاتی از درس مطالعات اجتماعی در فضای خارج از مدرسه 
کامًا ضروری هستند. مکان های اوقات فراغت در محل زندگی 
دانش آموزان چون پارک ها، فرهنگ ســراها، موزه ها و مسجدها، 
نهادها و مراکز خدماتی چون آتش نشــانی و دفترهاي پســت، 
مراکز توليدی و خدماتی چون کارگاه های توليد پوشــاک و غذا 
در فروشگاه ها، ايستگاه های مسافربری و پايانه های حمل و نقل 
عمومی، واقعی ترين فضاها بــرای آموزش مفاهيم و موضوعات 
درسی مطالعات اجتماعی هستند. مهم ترين فايده ي آموزش در 
محيط های واقعی، مواردی هســتند که نظريه پردازان يادگيری 
به آن ها تأکيــد کرده اند. اين موارد عبارت اند از: يادگيری پايدار 
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به دليل عينی بودن و اســتفاده از تجربه های حســی و لمسی 
مستقيم مسائل و پديده ها، تحميل نكردن فضاهای خستگی آور 
و مالت بار کاس هاي رســمی، ايجاد انگيــزه برای يادگيری و 
مشاهده ي دقيق. به عاوه، آموزش در محيط های واقعی، به دليل 
پيوند ميان درس و زندگی، موجب کاربردی تر شــدن محتوای 
آموزش می شود. در کاس های رســمی مدرسه نيز از آنجا که 
درس مطالعات اجتماعی بر تعامــل گروهی تأکيد دارد، از نظر 
فضای کالبدی، نحوه ي آرايش و چيدن ميز و نيمکت های کاس 
بايد به گونه ای باشد که امکان کار گروهی دانش آموزان را فراهم 
آورد. بدين منظور، بايد بتوان در مواقع لزوم، به راحتی و با سرعت، 
آرايش مورد نظر را برای دور هم نشستن گروه های دانش آموزان 
در کاس ايجاد کرد. ديوارها و فضای کاس مطالعات اجتماعی 
بايد جذابيــت الزم را برای دانش آموزان ايجــاد کند و خالی از 
تصوير، افسرده و بی روح نباشد. در اين زمينه، تابلوهای مخصوص 
برای نصب آثار و فعاليت های دانش آموزان و به نمايش گذاشتن 
نتايج و گزارش کارهای گروهی، قفسه ها و ويترين های مناسب 

برای نگهداری نقشه ها، آلبوم ها و مدل ها الزم است. 
نرم افزارها ، فيلم و اســايد، عکس ها يا ماکت ها و مدل هايی که 
دانش آموزان ســاخته اند، به جذابيت و کيفيت آموزشی کمک 
می کنند. به طور کلی، معلم درس مطالعات اجتماعی بايد با توجه 
به تنوع و مضمون درس ها و يا توجه به استفاده ي بهينه و مؤثر 
از امکاناتی کــه در اختيار دارد، فضای مطلوب و مؤثری را برای 

تدريس هر موضوع پيش بينی كند و تدارک ببيند. 
معلم بايد بــرای نيل به اين منظور، به تنوع بخشــيدن فضای 
کالبــدی يادگيری توجه کند، با ايجــاد آرايش های متنوع ميز 
و نيمکت هــا يا آموزش برخی واحد هــای يادگيری در فضاها و 
محيط های خارج از کاس درس و خارج از مدرســه، از تکرار و 
يکنواختی جلوگيری کند. فضای کاس درس مطالعات اجتماعی 
نيز مانند ساير درس ها بايد برانگيزاننده باشد و مجموعه ي عوامل 

بايد بتوانند دانش آموز را به كاوشگري و تفكر ترغيب كنند.
فعاليت مرتبط: در کاس يك تخته به فعاليت های مربوط به 
درس مطالعات اجتماعی اختصاص داده شــده است.  به دليل 
حجم زياد مطالــب و زمان محدودي كه تا اســفند ماه داريم، 
برگــزاری برنامه هــای بازديد از محل های مختلــف در ارتباط 
با مطالب درســی ، اســتفاده از فضاهای مدرسه مثل نمازخانه، 
کتابخانه، اتاق کامپيوتر، حياط مدرسه و ... در ارتباط با مطالب 
درســی، اختصاص بخشــی از راهروی مدرسه برای نشان دادن 
فعاليت های مربوط بــه درس مطالعات اجتماعی هر چهار پايه 
که در معرض ديد همه ي دانش آموزان باشد، تدارک آرشيو فيلم 
و عکس توسط معلم و دانش آموزان در کتابخانه، چينش متنوع 
کاس بنا بر پيشــنهادهاي خود دانش آموزان و انجام آن توسط 

خودشان، به جلسات بعد از تعطيات نوروز موکول شده اند.

ث( آموزش را با شرايط بومی و محلی تطبيق دهيد.
تدريس موضوعات را با شرايط محلی و بومی منطبق کنيد. توجه 
داشــته باشيد که کتاب و فعاليت های آن، تنها الگو و کلياتی را 
در اختيار شما قرار می دهد. برای مثال، در آموزش نکات ايمنی 
در خانه و مدرسه و محيط زندگی، اگر شما در روستايی زندگی 
می کنيد که خطر سقوط در چاه آب يا نزديک شدن به دکل های 
برق فشــار قوی يک عامل تهديد کننده اســت، نبايد خود را به 

آموزش نکاتی که در کتاب گفته شده است محدود کنيد. 
الزم است آنچه را در اين زمينه ضروری تر است  آموزش دهيد و 
بر آن ها تأکيد کنيد. برای مثال، در آموزش نکات مربوط به رفتار 
با همســايگان و مراقبت از اموال عمومی و امکانات محله ای که 
در آن زندگی می کنيد، نخســت بايد رفتار مناسب و ضرورت ها 
را با توجه به همان شرايط آموزش دهيد تا بين درس و نيازهای 

واقعی دانش آموزان پيوند برقرار کنيد. 
فعاليت مرتبط: در جريان گفت وگو های کاســی تاش شــد 
انطباق مطالب کتاب با تجربه های زندگی در محيط واقعی توسط 
خود دانش آموزان صورت گيرد و در باره ي شباهت ها و تفاوت های 

آن ها صحبت شود.

ج( به تفاوت های فردی توجه كنيد.
عاوه بر طراحی فعاليت های مناسب برای پاسخ گويی به نيازهای 

یادگیریمبتنیبرکاوشگریبرتفکراتسازندهگراییدرآموزش
وتولیددانشتأکیددارد.یادگیریبهتردرموقعیتهای
گروهیایجادمیشود.ازاینرو،برمشارکتگروهیتأکید

میشود.معلمبهانتقالدانشسازمانیافتهنمیپردازد،بلکه
کمکمیکنددانشآموزانخودشانیادبگیرندواونقش
هدایتکنندهوتسهیلکنندهىآموزشرابهعهدهدارد
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خاص مناطق، معلم بايد پيش زمينه های تحصيلی و آموزشی و 
تفاوت های فــردی دانش آموزان را در نظر بگيرد و آموزش خود 
را با آن منطبق و هماهنگ ســازد. تنوع فعاليت ها در اين کتاب 
حاکی از توجه به همين موضوع اســت. برای مثال، ممکن است 
دانش آموز شما در بيان شفاهی يا نوشتن يک متن کوتاه درباره ی 
يک موضوع ضعيف تر عمل کند، اما در درست کردن يک کارت 
پســتال و نمايش پيام به صورت نقاشی ، قوی تر باشد. در نتيجه، 
شــما بايد نقاط ضعف و قدرت را در نظر بگيريد و اجازه دهيد 
دانش آموز، آموخته های خود را با روشــی که به آن عاقه مند تر 
است ، بيان كند. تاش کنيد دانش آموز بتواند نقاط ضعف خود 
را نيز برطرف كند. مشــاهده می کنيد كه هر يک از فعاليت های 
طراحی شده در اين کتاب، يکی از هوش های چندگانه را تقويت 

می کند.
فعاليت مرتبط: عــاوه بر در نظر گرفتــن تفاوت های فردی 
دانش آمــوزان و شناســايی مواردی که قابل اصــاح يا تقويت 
هستند، معلم ها كوشيدند با هدايت دانش آموزان به تقسيم کار 
و اســتفاده از مهارت های متفاوت اعضای گروه  در فعاليت های 

گروهی ، آن ها را در اين زمينه هم آموزش دهند.

چ( مشاركت خانواده ها را جلب كنيد.
 هدف عمده ي بعضــی از فعاليت های  اين کتاب، مهارت های 
زندگی و تربيت اجتماعی اســت كه بدون همراهی و همکاری 
خانواده ها به درســتی تحقق نمی يابد. البته ناگفته نماند، تضاد 
ميــان آموزش هــای خانه و مدرســه نيز اثــرات نامطلوبی بر 
دانش آموز می گذارد. برای مثال، وقتی همدلی با همســايه ها 
يــا مراقبت از اموال عمومی محله يــا نريختن زباله در محيط 
زيســت و ... را آموزش می دهيد، خانواده ها بايد از اين آموزش 
حمايت کنند و با آن همگام شــوند. شــما می توانيد از طريق 
تشکيل جلسات )حداقل سه جلسه در طول سال( نوشتن پيام 
برای آن ها و ســاير روش ها، اهداف درس را برای آن ها تبيين 
کنيد و از آن ها بخواهيد در مواردی که ذکر شد، دانش آموزان 
را راهنمايی و با آن ها همراهی کنند. مشــارکت خانواده ها در 
ارزشيابی دانش آموزان نيز نبايد ناديده گرفته شود . در سنجش 
بخشــی از اهداف، به ويژه اهداف مهارتی و نگرشی، از والدين 
کمک بگيريد. آن ها می توانند به شــما بگويند تغييرات و آثار 
مطلوب در دانش آموزان ظهور و بروز يافته اند يا نه؟ در صورتی 
که توجه و عاقه ی دانش آموزان نســبت به مســائل کاسی 
جلب شــود، خود آن هــا بهترين رابط بين خانه و مدرســه و 

جلب  كننده ي مشارکت والدين هستند.
فعاليــت مرتبط: با شناســايی و جذب والديــن عاقه مند، 
رابطه ي مدرســه و اوليا تسهيل مي شــود و آن ها می توانند در 
سامان دهی ارتباط مدرسه با بقيه ي والدين کمک زيادی کنند 
تا بيشــترين تعداد ممکن از والدين بتوانند به تناسب امکانات 
و توانايی هايشــان،  در فرايند آموزشــی فرزندانشان مشارکت 

داشته باشند.

ح( به آموزش مهارت هــای مربوط به عکس خوانی، 
نقشه خوانی و خط زمان توجه كنيد.

نقشه در آموزش جغرافيا يک عنصر کليدی است. به طور کلی، هر 
چه را بتوانيم روی نقشــه به نمايش بگذاريم، جغرافيايی است. زيرا 
جغرافيا با پراکندگی يا نحوه ي توزيع پديده ها در مکان سروکار دارد.

فعاليت مرتبط: با توجه به وجود امکانات اينترنتی و دسترســی 
دانش آموزان به آن ها، درک مسائل مربوط به نقشه و نقشه خوانی 
راحت تر انجام می شود. ديدن اخبار هواشناسی تلويزيون، استفاده 
از نقشــه های شهری تاکســی های اينترنتی و ... توصيه مي شود. 
نوشتن سررسيد اخبار کاســی به نوعی تمرين خط زمان است. 
ســعی مي شــود در رابطه با هر پديده و رخــدادي که در درس 
مورد بحث قرار می گيرد، حال، گذشــته و آينده ی آن بيان شود. 
تصويرهاي کتاب و تصويرهاي اضافی مربوط به مطالب درسی به 

بحث گذاشته شدند.

آموزشدرمحیطهایواقعی،بهدلیلپیوندمیاندرسو
زندگی،موجبکاربردیترشدنمحتوایآموزشمیشود.

تضادمیانآموزشهایخانهومدرسهاثراتنامطلوبیبر
دانشآموزمیگذارد.
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مواردمفاهيم كليدي فصل پايه

سوم

احترام به هم نوعان و دوست داشتن آن ها به عنوان مخلوقات خداوند، پرهيز از رذائل اخاقي مسئوليت پذيرياول: من بزرگ تر مي شوم
)تمسخر(

احترام، مهرباني و قدرداني از بزرگ ترهاي خانواده مسئوليت پذيريدوم: خانواده
عاقه مندي به همكاري در امور خانه و كمك كردن به اعضاي خانواده، تمايل به رعايت نظم و  مسئوليت پذيريسوم: همكاري در خانواده

مقررات خانواده، قدرداني از زحمات اعضاي خانواده
حس قدرداني از نعمت هاي خداوند، عاقه مندي به صرفه جويي و قناعت در وسايل زندگي و مسئوليت پذيريچهارم: نيازهاي خانواده 

پرهيز از اسراف، تمايل به حفاظت از منابع و تلقي آن ها به عنوان نعمت خداوند
اهميت قائل شدن براي خانه به عنوان جايگاه خانواده مسئوليت پذيري پنجم: خانه ي ما

تمايل به رعايت نكات ايمني و حفاظت از محل زندگي
عاقه مندي آگاهانه به رعايت مقررات و حفظ نظم در مدرسه، تمايل به همكاري با اولياي مسئوليت پذيريششم: مدرسه ي ما

مدرسه و مشاركت در امور
عاقه مندي آگاهانه به رعايت مقررات رفت و آمد و احترام به حقوق ديگران،مسئوليت پذيريهفتم: از خانه تا مدرسه

تمايل آگاهانه به حفاظت از خود و رعايت نكات ايمني

چهارم

مسئوليت پذيري اول: محله ي ما
تعاون

مسئوليت در قبال حقوق همسايگان، تعلق خاطر به محله، همكاري در امور محله

دوم: شهر من 
روستاي من

مسئوليت پذيري
وطن دوستي

حساس شدن به چگونگي رابطه ي انسان و محيط،
عاقه مندي به استان و محل زندگي

مسئوليت پذيري سوم: پيدايش شهر و روستا
وطن دوستي

حساس بودن به حفاظت از آثار تاريخي و ميراث فرهنگي، 
عاقه و افتخار به گذشته ي طوالني كشور

چهارم: سفري به شهرهاي 
باستاني

مسئوليت پذيري
وطن پرستي

حساس بودن به حفاظت از آثار تاريخي و ميراث فرهنگي،
 عاقه مندي به ميراث فرهنگي و افتخار به گذشته ي طوالني كشور

مسئوليت پذيريپنجم: كشور زيباي من
ميهن دوستي

قدرداني از نعمت هاي خداوند و مسئوليت در قبال محيط زيست،
احساس عاقه به حفاظت از محيط هاي طبيعي ايران 

مسئوليت پذيريششم: ما ايراني هستيم
ميهن دوستي

احساس مسئوليت  نسبت به حفظ آرمان هاي انقاب و خون شهدا،
 احترام به نمادهاي ملي 

پنجم 

مسئوليت پذيرياول:  زندگي با ديگران
تعاون 

احساس مسئوليت نسبت به هم كاسي ها و افرادي كه با آن ها زندگي مي كنيم،
همكاري در گروه و مشاركت در كارهاي دسته  جمعي

احساس مسئوليت در قبال منابع آب و مصرف صحيحمسئوليت پذيريدوم: سرزمين ما 

ششم

پيروي از دستورات ديني در موضوع دوستي، تمايل به ايجاد رابطه ي دوستي صحيح و رعايت اول: دوستان ما
آداب دوستي

تمايل به رعايت اصول و مراحل تصميم گيري و تفكر قبل از تصميم گيري، عاقه مندي به دوم: تصميم گيري
مشورت با افراد داراي صاحيت و مراجعه به آن ها

پرهيز از اسراف مواد غذايي، مصرف بهينه، كمك به گرسنگان، تمايل و احترام به كشاورزي، سوم: كشاورزي در ايران
شكرگزاري از مواهب الهي

حساس شدن به موضوع اتاف انرژي، تمايل به مصرف بهينه و احساس مسئوليت نسبت به چهارم: ايران و منابع انرژي
حفاظت از منابع انرژي

پنجم: شكوفايي علوم و فنون 
پس از ظهور اسام

ميهن دوستي، احساس تعلق و تمايل نسبت به مفاخر و دستاوردهاي مسلمانان ايراني در 
دوره ي اسامي

ميهن دوستي، احساس تعلق نسبت به ميراث فرهنگي هنري كشور و حفاظت از آن هاششم: سفري به اصفهان
تمايل به داشتن برنامه اي متعادل براي فعاليت هاي روزانه ، استفاده ي بهينه از اوقات فراغت، هفتم: اوقات فراغت

تمايل به رعايت قوانين و مقررات در مكان هاي عمومي
تمايل به خريد عاقانه ي لباس )خريد به اندازه ي توان مالي، پرهيز از خريد غيرضروري، هشتم: پوشاك

پس انداز(، تمايل به كار و كارآفريني، تمايل به رعايت موازين ديني در پوشيدن لباس
تمايل به حفاظت از منابع و قدرداني از نعمت هاي الهينهم: درياهاي ايران

احترام به ساير ملل، حمايت از مستضعفان، عاقه مندي به معرفي و شناساندن كشور خود به دهم: ايران  و همسايگان 
ديگران

يازدهم: ايستادگي در برابر 
بيگانگان

ميهن دوستي، احساس تعلق و افتخار به بزرگان و مبارزان با استعمار

ميهن دوستي، روحيه ي دفاع از ميهن و تماميت ارضي كشور، قدرداني از شهدا و ايثارگراندوازدهم: آزادي خرمشهر

3. تهيه ى جدول راهبردها يا حوزه ها ى موضوعى ارزش ها و اخالق، ارزش ها و نگرش ها
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مواردمفاهيم كليدي راهبرد يا حوزه ي موضوعي
 مسئوليت ها و تكاليف ، نقش ها، گروه ها و نظام اجتماعي

مؤسسات اجتماعي حقوق و قوانين
 برخي مسئوليت ها در مدرسه ، كاركردهاي مدرسه، نقش هاي 

مختلف كاركنان،  مقررات مدرسه
-زمان، تداوم تغيير
-فرهنگ و هويت

عاقه مندي آگاهانه به رعايت مقررات و حفظ نظم در مدرسه مسئوليت پذيريارزش ها و نگرش ها
 تمايل به همكاري با اولياي مدرسه و مشاركت در امور

موقعيت مكاني فضاهاي مدرسه و نقشه ي آن پديده هاي مكاني و پراكندگيفضا و مكان
انواع مشاغل در مدرسه، صرفه جويي در مصرف منابعكار و كارآفريني،  حفاظت از منابعمنابع و فعاليت هاي اقتصادي

مواردمفاهيم كليدي راهبرد يا حوزه ي موضوعي
مقررات و قوانين نظام اجتماعي

مسئوليت ها و تكاليف
مقررات و قوانين حفاظت از محيط هاي طبيعي و گونه هاي جانوري و 

گياهي، مسئوليت  در حفاظت از منابع و محيط زيست
-زمان، تداوم تغيير
-فرهنگ و هويت

مسئوليت پذيريارزش ها و نگرش ها
ميهن دوستي

قدرداني از نعمت هاي خداوند و مسئوليت در قبال محيط زيست
احساس عاقه به حفاظت از محيط هاي طبيعي ايران

پديده هاي مكاني و پراكندگيفضا و مكان 
 رابطه ي انسان و محيط 

حفاظت از محيط

پراكندگي ناهمواري هاي مهم مثل كوه، دشت و جلگه، پوشش 
جانوري و گياهي، رابطه ي ناهمواري ها و آب  و هوا با نوع و شيوه هاي 

زندگي، تنوع محيط زيست در ايران و لزوم حفاظت از گونه ها
--منابع و فعاليت هاي اقتصادي

4. تهیه ى برنامه ى درسی ماه بهمن 

برنامه ي درسی  با احتساب  دو روز تعطيل برای شش جلسه ي درسی 
نوشته شد.

1. گفت وگو: در مورد مدرسه ی خود چه چيزهايی می توانيد بگوييد؟ 
اگر کسی قبًا در مدرسه ي ديگری بوده است، شباهت ها و تفاوت های 
آنجا را با اين مدرسه بگويد. اگر کسی در مورد شرايط مدرسه ي 
دوستان خود شنيده، شباهت ها و تفاوت های آنجا را با اين مدرسه 
بگويد. چه مکان هايی در مدرسه ی ما هست؟ هر مکان برای چه 
منظوری استفاده می شود؟ چه فعاليت هايی در مدرسه انجام می شود؟ 
کارکنان مدرسه چه کسانی هستند؟ هر کدام از آن ها چه کارهايی 
می  كنند؟ مسئوالن و کارکنان مدرسه چه كارهايي را به صورت گروهي 
انجام می دهند؟ به نظر شما، مسئوالن و کارکنان مدرسه در انجام 
کارهای گروهی خود موفق هستند؟ مدرسه چه مقرراتی دارد؟ اين 
مقررات الزم هستند؟ کدام مقررات به نظر شما الزم نيست؟  اين 

مقررات چگونه وضع شده اند؟ به نظر شما عاقه مندی آگاهانه به رعايت 
مقررات يعنی چه؟ آيا دانش آموزان می توانند در بهتر شدن شرايط 

مدرسه تأثيری داشته باشند؟ چگونه؟  
2 . خواندن متن کتاب و تصويرخوانی 

3 . حضور دانش آموزان در گروه های سه يا چهار نفره در مکان های 
مختلف مدرسه، مشاهده ی فعاليت هايی که در آنجا انجام می شود و 
صحبت با مسئول هر قسمت و سپس جابه جايی گروه ها، به طوری 
که کليه ي دانش آموزان کاس در همه ی قسمت ها حضور يابند )اتاق 

مدير، ناظم، دفتردار، کتابخانه، پرورشی، بهداشت، بوفه و سرايداری( 
 4. تهيه ي نقشه ي مدرسه توسط معلم و تهيه ي راهنمای نقشه توسط 
دانش آموزان، توضيح درباره ی فعاليتی که در آنجا انجام می شود و مقررات آن. 

5. انجام فعاليت های کتاب
 6 . ارزشيابی شفاهی 

برنامـه ي درسـي پايـه بـا احتسـاب دو روز تعطيل براي 10 جلسـه 
نوشـته شد. 

شـنيده های  و  ديده هـا  بيـان  و  درس 15  دربـاره ی  1.گفت وگـو 
دانش آمـوزان از نقـاط مختلف ايـران . خواندن متـن و تصويرخوانی  

2. انجام فعاليت های کتاب و بررسی نقشه ي برجسته ی ايران 
3 . گفت وگـو دربـاره ی آب و هـوای نقـاط مختلـف ايـران، خوانـدن 

متـن درس هـاي 16و 17 و تصوير خوانـی
4. انجام فعاليت های کتاب 

5 .  انجام فعاليت های مربوط به دماسنج و باران سنج
 6. گفت وگـو دربـاره ی پوشـش گياهـی و جانـوری در ارتبـاط بـا 
ناهمواری هـا و آب و هـوا، خوانـدن متـن درس 18 و تصوير خوانی و 

انجـام فعاليت هـا ی کتاب. 

پايه ي سوم/  برنامه ى درسی ماه بهمن  )فصل 6 مدرسه ى ما( 

پايه ي چهارم/  برنامه ى درسی ماه بهمن  )فصل 5 كشور زيباى من( 
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7 و 8 .  گفت وگـو دربـاره ی زنجيـره ی غذايی شـير عسـل. خواندن 
متـن و تصوير خوانـی طبيعت

9 . انجام فعاليت های کتاب. 
10. ارزشيابی کتبی. 

برنامه ي درسـی پايه با احتسـاب دو روز تعطيل برای  10  جلسـه ي 
درسـی نوشـته شـد. ) کتاب راهنمای معلم در دسترس نبود(

1 . ارزشيابی کتبی فصل قبل
2 .گفت وگـو دربـاره ی مکان هـای مقـدس بـا  اسـتفاده از تجربيات 
و دانسـته های قبلـی دانش آمـوزان از کتـاب هديه هـای آسـمانی. 
آيـا تـا بـه حـال بـه زيـارت رفته ايـد؟ دربـاره ي مکان هـای مقدس 
ايـران  در  را  زيارتگاه هايـی  چـه  می دانيـد ؟  چـه  زيارتگاه هـا  يـا 
می شناسـيد؟ چـرا مـردم بـرای زيـارت بـه ايـن محل هـا می روند؟ 
دربـاره ی شـهر مکه چه می دانيد ؟ قبله نما چيسـت؟ چه شـباهتی 

بـا قطب نمـا دارد؟ دربـاره ي شـهر مدينـه چـه می دانيـد ؟

4 . خواندن متن درس های 15 و 16و انجام فعاليت های کتاب
 5. تمريـن تاريـخ مبـدأ و سـال های هجـری )شمسـی و قمـری( 

تقويم  تاريخچـه ي 
 6. گفت وگـو دربـاره ی کربـا و اهميت آن و کشـور عـراق. درباره ي 
ايـن كلمه هـا هرچـه می دانيـد بگوييـد: کربـا، آبرفـت، جلگـه، 
صادرات، کشـور نفت خيز، نخلسـتان، صدام، جنگ هشـت سـاله ي 

ايـران و عراق، عاشـورا، شـيعه
7 . خواندن متن و تصوير خوانی درس های 17 و 18 و مطالعات موردی

 8  و 9 . انجام فعاليت های کتاب   
10. ارزشيابی کتبی

 برنامه ي درسـي پايه با احتسـاب دو روز تعطيل براي 10 جلسـه ي 
درسـي نوشته شد. 

1. گفت وگـو دربـاره ی درس درياهـای ايران. اصطاحات )دريا، سـاحل، 
خليـج، خـور، بنـدر، جزيـره، شـبه جزيـره، تنگـه، دريانـوردی،  رود و 
اقيانـوس(. هر چـه به ذهنتان می رسـد بگوييد. فکر می کنيد می شـود 
دريـا را بـا کشـور ديگری شـريک بـود؟ فکر می کنيد ممکن اسـت مرز 
دو کشـور از ميـان يک دريا بگـذرد؟ دريا چه فايده ای برای کشـور دارد؟ 

2. خواندن متن درس و تصويرخوانی
3. گفت وگـو دربـاره ی منابـع دريايـی مثـل کشـتی، دريانـورد، دزد 
دريايـی، ماهی گيری، کشـتی تفريحی، کشـتی بازرگانی و  کشـتی 
نفت کـش.  هـر چه به ذهنتان می رسـد بگوييـد. انسـان از دريا چه 
اسـتفاده هايی می کند؟ چه شـغل هايی در رابطه با  اسـتفاده از دريا 

وجـود دارنـد؟ آيا دريـا احتياج به محافظـت دارد؟
4. خواندن متن درس و تصويرخوانی 

5  و 6 . انجام فعاليت های کتاب
7 . گفت وگـو دربـاره ي کشـورهای همسـايه. در مـورد مـرز چـه 

چيزهايـی می دانيـد؟ مرزهـا چگونـه تعييـن می شـوند؟ آيـا مرزها 
تغييـر می کنند؟ چگونـه؟ آيا برای خارج شـدن از كشـور بايد اجازه 
گرفـت؟ چرا؟ آيـا برای ورود به کشـورهای ديگر بايد اجـازه گرفت؟ 
چـرا؟ اگـر بـدون اجـازه از کشـور خـارج شـويم چـه می شـود؟ اگر 
بـدون اجـازه وارد کشـوری بشـويم چـه می شـود؟ چگونـه از مرزها 
محافظـت می شـود؟ در مـورد پاسـپورت چـه می دانيـد؟ در مـورد 
رواديـد )ويـزا( چـه می دانيـد؟ در مـورد مـرز آبـی  چـه می دانيـد؟ 
کشـتی ها چگونـه اجـازه ي ردشـدن از مرزهـای آبـی را دريافـت 
می کننـد؟ در مـورد مرز زمينی چـه می دانيـد ؟ ك اميون ها چگونه 
اجـازه ي ردشـدن از مرزهـای زمينـی را دريافت می کننـد ؟ در مورد 
مـرز هوايـی چـه می دانيـد؟ هواپيماهـا چگونه اجـازه ي ردشـدن از 

مرزهـای هوايـی را دريافـت می کنند؟
8 . خوانـدن متن درس و تصويرخوانی. بررسـی انـواع مرزهای ايران 

با کشورهای همسـايه از روی نقشه 
9 .  انجام فعاليت های کتاب

10.  ارزشيابی کتبی

پايه ي پنجم/  برنامه ى درسی ماه بهمن  )فصل 5 كشور زيباى من( 

پايه ي ششم/  برنامه ى درسی ماه بهمن  )فصل هاى 9 و10( 

مفاهيم كليدي راهبرد يا حوزه ي موضوعي
)فصل10( ايران و همسايگان)فصل9( درياهاي ايران 

حقوق و قوانينمؤسسات اجتماعينظام اجتماعي
--زمان تداوم و تغيير
تعلق و هويت، ميراث فرهنگي، تنوع شيوه هاي زندگيميراث فرهنگي، تنوع شيوه هاي زندگيفرهنگ و هويت

پديده هاي مكاني، رابطه ي انسان با محيطپديده هاي مكاني، پراكندگي، رابطه ي انسان با محيط ، حفاظت از محيطفضا و مكان
-كار و كارآفريني، بهره وري، منابع و نظام هاي اقتصاديمنابع و فعاليت هاي اقتصادي

احترام به ساير ملل، حمايت از مستضعفان، عاقه مندي به تمايل  به حفاظت از منابع، قدرداني از نعمت هاي الهيارزش ها و نگرش ها
معرفي و شناساندن كشور خود به ديگران
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در کارگاهی که تابستان گذشته با حضور آموزگاران پايه های سوم تا 
ششم درس مطالعات اجتماعی، با هدف تسهيل جريان ياددهیـ  يادگيری 

موضوعات اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلی دانش آموزان برگزار شد، بر 
اين مسئله تأکيد شد که دانش آموزان با انتخاب رشته ی تحصيلی و اشتغال 

به شغل، به منظور حضور مفيد و مؤثر در جامعه، نيازمند احساس رضايت 
و خشنودی از خويشتن و شناخت و درک و تمرين رفتارهای اجتماعی 

مناسب هستند. بهترين زمان برای شکل گيری مبانی ذهنی الزم و گرايش 
به عادت های رفتاری مناسب در اين زمينه، دوره ی پيش دبستان و دبستان 

است. بنابراين، ضروری است آموزش درس مطالعات اجتماعی با توجه و 
دقت بيشتری صورت گيرد.

توصیه های 
اجتماعى نوروزی

1. ارائه ی بازخورد فعالیت های آموزشی ماه بهمن

برنامـه ی درسـی کليـه ی پايه هـا طبـق زمان بنـدی انجـام شـد، جـز پايـه ی چهـارم  کـه 
ارزشـيابی کتبـی آن بـه جلسـه ی اول اسـفند موکـول شـد.

پايه ی سـوم: در ضمن گفت وگوهای کاسـی، به عاقه مندی آگاهانه اشـاره شـد. تاش 
شـد ايـن موضوع برای دانش آموزان روشـن شـود که نبايد به دليل نگرانـی از عکس العمل 
ديگـران، خـود را بـه انجـام رعايـت قوانين و مقـررات مقيد کننـد، بلکه فقط کافی اسـت 
اهميـت و لـزوم آن قوانيـن را درک کننـد. در ايـن صورت، بـا عاقه مندی آن هـا را رعايت 
خواهنـد کـرد. حضـور در کنار مسـئوالن مدرسـه در محل کارشـان و مشـاهده ی نحوه ی 
اجـرای وظايفشـان، شـرايطی را کـه در صورت رعايت نکـردن مقررات به وجـود می آمد، به 

آن ها نشـان داد. نمادگذاری و نمادخوانی نقشـه ی مدرسـه تمرين شـد. 
از آنجـا کـه دانش آمـوزان بـا ايموجی هـا و نمادهـای کامپيوتـری آشـنا بودنـد، ايـن کار 

برايشـان راحـت بود.

پايـه ی چهـارم: دانش آمـوزان در مـورد 
تجربه هـای مسـتقيم و غيرمسـتقيم خود 
)ماننـد شـرايط آب وهوايـی کـه در فيلم و 
کارتـون ديـده بودند( از آب وهـوای مناطق 
گوناگون صحبت کردند. کار روی دماسـنج 
و باران سـنج در گروه هـا انجـام شـد. طرح 
موضـوع زنجيره ی غذايـی در طبيعت برای 

بچه هـا جالـب بود. 
هـر کدام نام گيـاه يا حيوانـی را می گفتند 
و ديگـری گيـاه يـا حيواناتی را که توسـط 
آن خـورده می شـد و حيوانـی کـه آن را 
می خـورد، نـام می بـرد. بـرای آن هـا جالب 

جلسه ی پنجم معلمان درس مطالعات های  اجتماعی ابتدایی
هفته ی آخر  بهمن

دستورجلسه
1 ارائه ی بازخورد فعاليت آموزشی ماه بهمن

2 تهيه ی توصيه نامه ی نوروزی
3 تهيه ی برنامه ی درسی ماه اسفند 
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آموزش مطالعات اجتماعى در ماه اسفند

كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشيزهرا يوسفي

برنامه ي درسي- مطالعات اجتماعي
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بـود که انسـان در بـاالی اين زنجيـره قرار 
دارد.

پايــه ی پنجــم: دانش آمــوزان در مــورد 
غيرمســتقيم  و  مســتقيم  تجربه هــای 
خــود )ماننــد فيلــم و کتــاب و گفته هــای 
بزرگ ترهــا( از مکان هــای زيارتــی صحبت 
کردنــد. درک تاريــخ مبــدأ کمــی مشــکل 
ــا انجــام تمرين هايــی  بــود. تــاش شــد ب
ــرای ايــن  ايــن موضــوع تســهيل شــود. ب
ــد.  ــاره ش ــره اش ــات روزم ــه مکالم کار ب
مثــل وقتــی کــه والديــن می گوينــد قبــل 

تـا پايان اسـفند کتاب های درسـی پايان  يافتـه  و دانش آموزان برای دو هفته همـراه خانواده 
خواهنـد بـود. با توجه به ماهيت ايـن درس امکان دارد آنچـه را آموخته اند در محيط واقعی 
تجربـه و مفاهيم را درونی سـازی کننـد. دانش آمـوزان تمرين های زيـادی در گفت وگوهای 
کاسـی داشـته اند. بـا شـنيدن صحبت های ديگـران فکرهـای تازه ای به ذهنشـان رسـيد 
و بـا بيـان آن هـا دوبـاره ايده هـای ديگـری بـرای فکرهـای تازه تر ايجاد شـد. آن هـا متوجه 
شـدند چيزهايـی گفتـه و شـنيده شـد کـه به تنهايـی به فکرشـان نمی رسـيد. آن هـا اين 
تجربـه را پيـدا کردنـد کـه اگـر هـر کس اطاعـات خـود را با ديگران شـريک شـود و همه 
از آن اسـتفاده کننـد، بـه نتايـج بهتری می رسـند. روزهـای تعطيـل و ديدوبازديدهای عيد 
نـوروز و سـفرهای احتمالـی می تواند فرصت  مناسـبی باشـد کـه آن ها با هم سـاالن و حتی 
بزرگ سـاالن دربـاره ی مسـائل گفت وگو کننـد و دانش  و تجربه ی بيشـتری کسـب کنند.

بـه ايـن منظـور، بـا توجـه بـه جمع بنـدی اهـداف آمـوزش در کتـاب راهنمـای معلـم در 
ارزشـيابی توصيفـی ويـژه ی معلمـان دوره ی ابتدايـی، توصيه نامـه ای بـرای ايام عيـد نوروز 

تهيـه شـد تـا در اختيـار دانش آمـوزان قـرار گيرد.

توصيه نامه ي نوروزي پايه ی سوم
é روزهـای عيـد نـوروز فرصت خوبی اسـت کـه آنچـه را در کاس مطالعـات اجتماعی ياد 

گرفته ايـد، در موقعيتـی واقعـی تجربه کنيد.
é بـه آب وهـوای هـر روز و تغييـرات آن دقـت و آن را بـا هـوای روزهـای سـرد و آلـوده ی 

زمسـتان مقايسـه کنيد.
é از آنچـه در مـورد ضـرورت نظـم و مقـررات در مکان های مختلف و همـکاری در خانواده 
آموخته ايـد، در طول سـفر، در مسـير رفتن به مهمانی، هنگام پذيرايـی از مهمانان و کمک 

به ميزبانان اسـتفاده کنيد.
é از آنچـه در مـورد معرفـی خود و دوسـتانتان در حضور جمع با اسـتفاده از جمات 
و لحـن مناسـب آموخته ايـد، بـرای ايجـاد ارتباط با افـراد جديدی که با آن ها آشـنا 

از تولــد تــو يــا بعــد از ازدواج مــا يــا قبل از 
جنــگ يــا قبــل از انقــاب کــه هــر کــدام 
ــی  ــدأ زمان ــه نوعــی مب ــن  اتفاق هــا ب از اي
ســال  تفــاوت  درک  می گيرنــد.  قــرار 
ــود. در  ــم مشــکل ب شمســی و قمــری ه

ــد. ــزوم آن را نمی فهميدن ــع ل واق

پايه ی ششـم: موضوعـات درياهـا و مرزها 
با اسـتفاده ی کامل از کتـاب راهنمای معلم 
ششـم تدريس شـد و توجه دانش آمـوزان را 
جلب کرد. نقشـه های کشـور ايران از دوره ی 
هخامنشـيان تا زمان حاضر بـه دانش آموزان 

نشـان داده شـد و در مـورد تغييـر مرزهـا 
و داليـل آن در کاس گفت وگـو شـد. در 
مـورد ويژگی های طبيعی درياهای شـمال و 
جنوب کشـور و مقايسـه ی استفاده هايی که 
از هر کدام می شـود، به وسـيله ی کتاب های 
عکـس توضيـح داده شـد. )عکس ها اسـکن 
پـرده نشـان داده شـدند.( مراسـم  و روی 
بهمن مـاه بـا مشـارکت دانش آمـوزان و بـه 
سرپرسـتی شـوراها بـه خوبـی انجـام شـد. 
همـکاران با حوصلـه از حضـور دانش آموزان 
اسـتقبال کردنـد؛ هرچند در مـواردی باعث 

کنـدی کار می شـد.

2. تهیه ی توصیه نامه ى نوروزی
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می شويد استفاده کنيد.
é برای تکميل شـجره نامه و شـناختن روابط دورتر فاميلی، از اقوام 

خـود که کمتر آن هـا را ماقات می کنيـد، پرس وجو کنيد.
é در ديدوبازديدهـا بـه شـما گفتـه خواهـد شـد چقـدر بزرگ تـر 
شـده ای. شـما هـم دقـت کنيـد ببينيـد ديگـران چـه تغييراتـی 

کرده انـد.
é چه کسـانی از فاميل و آشـنايانتان ديگر در بين شـما نيسـتند، 

چـه نوزادانـی به دنيـا آمده انـد و چـه کسـانی ازدواج کرده اند.
é بـه شـکل و امکانـات خانه هايـی کـه می رويـد دقـت کنيـد؛ 
به خصـوص خانه هـای قديمـی و خانه هايـی که در سـفر می بينيد. 
همچنيـن، خانه هايـی کـه در فيلم هـا و کارتون هـا می بينيـد، چه 

ارتباطـی بـا آب وهـوای آن منطقـه دارند؟
é اگـر بـه بازديـد از محلـی می رويد کـه راهنما يا نقشـه يا برگه ی 
توضيحـات دارد، آن را نگـه داريد، بعد از تعطيات به کاس بياوريد 

و در مـورد آن ها به دوسـتانتان توضيح دهيد.
é اگـر تاکسـی اينترنتـی می گيريـد يـا در اتومبيـل از نرم افـزار 
هدايت کننـده اسـتفاده می کنيـد، بـه نقشـه ی آن دقـت کنيـد.

é توجـه کنيـد کسـانی را کـه می بينيد چه شـغلی دارنـد. در اين 
شـغل چـه چيزی توليد می شـود يا چـه کاری برای ديگـران انجام 

می شـود کـه در مقابـل آن حقـوق می گيرند.
é دقـت کنيـد چـه کارهايـی بـه نظرتـان اسـراف می آيد. آيـا غذا 
بيـش از نيـاز تهيه می شـود؟ آيـا بقيـه ی آن دور ريخته می شـود؟

é در هنـگام مهمانی هـا چقـدر زبالـه توليـد می شـود؟ آيا تفکيک 
می شـوند؟

é بـه آنچـه مصـرف يـا اسـتفاده می شـود دقـت کنيـد کـه از چه 
چيزهايـی درسـت شـده اسـت و چگونـه. اگـر نمی دانيد بپرسـيد.

é دقـت کنيـد چـه چيزهايی می خريـد؟ آيا همه ی آن هـا ضروری 
هسـتند؟ آيـا چيزهـای ضروری تری هسـتند کـه بعداً الزم داشـته 

باشيد؟
é فکـر کنيـد بـا عيدی هايـی کـه می گيريـد می خواهيـد چـه کار 

کنيـد؟ می توانيـد مقـداری از آن هـا را پس انـداز کنيـد؟
اگـر کسـی قصه هـای شـاهنامه را بلـد بـود، از او بخواهيـد برايتان 

تعريـف کند.
é بـه جـای بازی هـای يارانـه ای، بـه چيزهـای جالـب زيـادی کـه 

دوروبرتـان هسـت توجـه کنيد.
é از هم سـاالنتان در مـورد مدرسه هايشـان پرس وجو کنيـد. بعد از 

تعطيات بـرای کاس توضيح دهيد.
é يک سررسـيد تهيه کنيد و مثل سررسـيد کاس، اتفاقات روزانه 
را در آن يادداشـت کنيـد. نـکات جالب آن را بعـد از تعطيات برای 

کاس توضيح دهيد.
اميـدوارم بـا اسـتفاده از تجربه هايـی کـه در مـورد کار گروهـی و 

ارتبـاط بـا دوسـتانتان در مدرسـه داشـته ايد، بازی هـای گروهـی و 
معاشـرت های لذت بخش و شـادی آوری با هم سـاالن داشته باشيد. 
توجـه و احتـرام بـه بزرگ ترهـا و قدردانی از زحمـات آن ها و کمک 
و همـکاری بـا آن ها را فراموش نکنيد. روزهای بسـيار خوشـی را در 

کنار خانـواده بـرای شـما آرزو می کنم.

توصيه نامه ي نوروزي پايه ی پنجم
é روزهـای عيـد نـوروز فرصـت بسـيار خوبی اسـت که آنچـه را در 
کاس مطالعـات اجتماعـی يـاد گرفته ايد، در يـک موقعيت واقعی 

کنيد. تجربه 
é بـه آب وهوای هر روز و تغييـرات آن دقت و آن را با هوای روزهای 

سرد و آلوده ی زمستان مقايسه کنيد.
é از آنچـه در مـورد ضـرورت نظم و مقـررات در مکان های مختلف 
و همـکاری در خانـواده آموخته ايـد، در سـفر، در مسـير رفتـن بـه 
مهمانـی، پذيرايـی از مهمانان و کمـک به ميزبانان اسـتفاده کنيد.

é از آنچـه در مـورد معرفـی خـود و دوسـتانتان در حضـور جمع با 
اسـتفاده از جمات و لحن مناسـب آموخته ايد، بـرای ايجاد ارتباط 

بـا افـراد جديـدی که با آن ها آشـنا می شـويد اسـتفاده کنيد.
é بـرای تکميـل شـجره نامه و شـناختن روابـط ديگـر فاميلـی، از 
اقوامـی کـه کمتـر آن هـا را ماقـات می کنيـد، پرس وجـو کنيـد.

é در ديدوبازديدهـا بـه شـما گفتـه خواهـد شـد چقـدر بزرگ تـر 
شـده ای. شـما هم دقت کنيد ببينيد ديگران چه تغييراتی کرده اند.

é چه کسـانی از فاميل و آشـنايانتان ديگر در بين شـما نيسـتند؟ 
چـه نوزادانـی به دنيـا آمده انـد؟ چـه کسـانی ازدواج کرده اند؟

é بـه شـکل و امکانـات خانه هايـی کـه می رويـد دقـت کنيـد؛ 
به خصـوص خانه هـای قديمـی و خانه هايـی که در سـفر می بينيد. 
همچنيـن، خانه  هايـی کـه در فيلم هـا و کارتون هـا می بينيـد، چه 

ارتباطـی بـا آب وهـوای آن منطقـه دارند؟
é اگـر بـه بازديـد از محلـی می رويد کـه راهنما يا نقشـه يا برگه ی 
توضيحـات دارد، آن را نگـه داريـد و بعـد از تعطيـات بـه کاس 

بياوريـد و در مـورد آن هـا به دوسـتانتان توضيـح دهيد.
é اگـر تاکسـی اينترنتـی می  گيريـد يـا در اتومبيـل از نرم افـزار 
هدايت کننـده اسـتفاده می کنيـد، بـه نقشـه ی آن دقـت کنيـد.

é کسـانی که می بينيد چه شـغلی دارند. در اين شـغل چه چيزی 
توليـد می شـود يـا چـه کاری بـرای ديگران انجـام می شـود که در 

مقابل آن حقـوق می گيرند؟
é دقـت کنيـد چـه کارهايـی بـه نظرتـان اسـراف می آيد؟ آيـا غذا 
بيـش از نيـاز تهيه می شـود؟ آيـا بقيـه ی آن دور ريخته می شـود؟

é در مهمانی ها چقدر زباله توليد می شود؟ آيا تفکيک می شوند؟
é بـه آنچـه مصرف يا اسـتفاده می شـود دقت کنيد، ببينيـد از چه 

چيزهايی درسـت شـده اند و چگونه؟ اگر نمی دانيد بپرسـيد.
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é دقـت کنيـد چـه چيزهايی می خريـد؟ آيا همه ی آن هـا ضروری 
هسـتند؟ آيـا چيزهـای ضروری تری هسـتند کـه بعداً الزم داشـته 

باشيد؟
é فکـر کنيـد بـا عيدی هايـی کـه می گيريـد می خواهيـد چـه کار 

کنيـد؟ می توانيـد مقـداری از آن هـا را پس انـداز کنيـد؟
é اگـر کسـی قصه های شـاهنامه را بلد بـود، از او بخواهيـد برايتان 

تعريف کند.
é بـه جـای بازی هـای يارانـه ای، بـه چيزهـای جالـب زيـادی کـه 

دوروبرتـان هسـت توجـه کنيد.
é از همسـاالنتان در مـورد مدرسه هايشـان پرس وجو کنيـد. بعد از 

تعطيات بـرای کاس توضيح دهيد.
é يک سررسـيد تهيه کنيد و مثل سررسـيد کاس، اتفاقات روزانه 
را در آن يادداشـت کنيـد. نـکات جالب آن را بعـد از تعطيات برای 

کاس توضيح دهيد.
é جهت های اصلی و فرعی جغرافيايی را در سـفرهای درون شـهری 
و بين شـهری دنبـال کنيـد و بـه آب وهـوای مناطقـی کـه می رويد 

دقت کنيد.
é بـا توجه به آنچـه در کاس مطالعات اجتماعی يـاد گرفته ايد، به 
رود، دريـا، کـوه، قلـه، جلگه، دشـت و پديده های طبيعـی ديگر که 
بـا آن هـا روبه رو می شـويد دقـت کنيد و دربـاره ی آن هـا پرس وجو 

کنيد.
é در مـورد اسـتفاده از انـواع راه هـای )زمينی، هوايـی و دريايی( که 
احتمـااًل از آن ها می گذريـد، دقت کنيد و دربـاره ی آن ها پرس وجو 

کنيد.
é اگـر بـه روسـتا می رويـد، بـه زندگـی روسـتايی دقـت و آن را بـا 
زندگی شـهری مقايسـه کنيد. اگر توانسـتيد عکس بگيريد و برای 

بياوريد. کاس 
é می توانيد در هفته ی دوم تعطيات سـری به شـهر کتاب بزنيد و 
در بخـش مربوط به گروه سـنی خود کتاب های تاريـخ و جغرافيا را 
ورق بزنيد و از هر کدام خوشـتان آمد، آن را بخريد يا مشـخصاتش 
را يادداشـت کنيـد و از کتابخانـه امانت بگيريـد. می توانيد کتاب يا 

مشـخصات آن را به کاس بياوريد.
 www.daneshnamehroshd.ir می توانيد به سـايت دانشنامه ی رشـد é
مراجعـه کنيـد و از اطاعات آن اسـتفاده کنيد يا فيلم های مسـتند 
 doctv.ir تاريـخ و جغرافيای شـبکه ی مسـتند را از طريق سـايت
تماشـا کنيد. اگر توانسـتيد فيلم  را ضبط کنيد و به کاس بياوريد.

ـ اگـر به سـفر می رويد، يک نقشـه ی راه های ايران را همراه داشـته 
باشـيد و در طـول سـفر موقعيـت خـود را روی نقشـه پيـدا کنيد. 
توجه داشـته باشـيد در کدام موقعيت از تقسـيمات کشـوری ايران 

)اسـتان، شهرسـتان، شـهر و روسـتا( قرار گرفته ايد.
é اگـر بـه سـفر می رويد، در مـورد وضعيت کشـاورزی، دام پروری و 

منابع انـرژی آنجـا پرس وجو کنيد.
é دقـت کنيـد چيزهايـی کـه اسـتفاده می کنيـد توسـط صنايـع 
مصرفـی توليـد شـده اند يا صنايـع مادر؟ اگـر نمی دانيـد پرس وجو 

. کنيد
é دقت کنيد چگونه می شـود در مصرف مـواد و انرژی صرفه جويی 

کرد.
é در مـورد کشـورهای همسـايه ی ايـران با هم سـاالنتان گفت وگو 

کنيـد، ببينيد آن هـا چه اطاعاتـی دارند.
é در مـورد قاره هـا، اقيانوس هـا، خـط اسـتوا، مدارهـا، نصف النهار، 
نيم کره، حرکت های کره ی زمين )چرخشـی و انتقالی( مسـابقه ای، 

به صـورت سـؤال و جواب، با هم سـاالنتان ترتيـب دهيد.
اميـدوارم بـا اسـتفاده از تجربه هايـی کـه در مـورد کار گروهـی و 
ارتبـاط بـا دوسـتانتان در مدرسـه داشـته ايد، بازی هـای گروهـی و 
معاشـرت های لذت بخش و شـادی آوری با هم سـاالن داشته باشيد. 
توجـه و احتـرام بـه بزرگ ترهـا و قدردانی از زحمـات آن ها و کمک 
و همـکاری بـا آن ها را فراموش نکنيد. روزهای بسـيار خوشـی را در 

کنار خانـواده بـرای شـما آرزو می کنم.
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é روزهـای عيـد نـوروز فرصت بسـيار خوبی اسـت که آنچـه را در کاس مطالعات 
اجتماعـی يـاد گرفته ايد در يـک موقعيت واقعـی تجربه کنيد.

é بـه آب وهـوای هـر روز و تغييـرات آن دقت کنيـد و آن را با هوای روزهای سـرد 
و آلوده ی زمسـتان مقايسه کنيد.

é از آنچـه در مـورد ضـرورت نظم و مقـررات در مکان های مختلـف و همکاری در 
خانـواده آموخته ايـد، در سـفر، در مسـير رفتن به مهمانـی، پذيرايـی از مهمانان و 

کمک بـه ميزبانان اسـتفاده کنيد.
é از آنچـه در مـورد معرفـی خـود و دوسـتانتان در حضـور جمـع بـا اسـتفاده از 
جمـات و لحـن مناسـب آموخته ايـد، بـرای ايجـاد ارتباط بـا افراد جديـدی که با 

آن هـا آشـنا می شـويد، اسـتفاده کنيد.
é بـرای تکميـل شـجره نامه و شـناختن روابـط ديگِر فاميلـی، از اقوامـی که کمتر 

آن هـا را ماقـات می کنيـد، پرس وجـو کنيد.
é در ديدوبازديدهـا بـه شـما گفتـه خواهد شـد چقدر بزرگ تر شـده ای. شـما هم 

دقـت کنيـد ببينيد ديگران چـه تغييراتـی کرده اند؟
é چـه کسـانی از فاميـل و آشـنايانتان ديگر در بين شـما نيسـتند؟ چـه نوزادانی 

به دنيـا آمده انـد؟ چـه کسـانی ازدواج کرده انـد؟
é بـه شـکل و امکانـات خانه هايی کـه می رويد دقـت کنيد؛ به خصـوص خانه های 
قديمـی و خانه هايـی که در سـفر می بينيـد. همچنين، خانه  هايی کـه در فيلم ها و 

کارتون هـا می بينيـد، چه ارتباطی بـا آب وهوای آن منطقـه دارند؟
é اگـر بـه بازديـد از محلـی می رويـد کـه راهنمـا يا نقشـه يـا برگـه ی توضيحات 
دارد، آن را نگـه داريـد و بعـد از تعطيـات بـه کاس بياوريـد و در مـورد آن هـا به 

دوسـتانتان توضيـح دهيد.
é اگر تاکسـی اينترنتی می گيريـد يا در اتومبيل از نرم افزار هدايت کننده اسـتفاده 

می کنيـد، به نقشـه ی آن دقت کنيد.
é کسـانی که می بينيد چه شـغلی دارند؟ در اين شـغل چه چيزی توليد می شـود 

يـا چـه کاری برای ديگران انجام می شـود که در مقابـل آن حقوق می گيرند.
é دقـت کنيـد چـه کارهايی به نظرتان اسـراف می آيـد؟ آيا غذا بيـش از نياز تهيه 

می شـود؟ آيـا بقيه ی آن دور ريخته می شـود؟
é در هنگام ميهمانی ها چقدر زباله توليد می شود؟ آيا تفکيک می شوند؟

é بـه آنچـه مصرف يا اسـتفاده می شـود دقـت کنيد کـه از چه چيزهايی درسـت 
شـده  اسـت و چگونه؟ اگر نمی دانيد بپرسـيد.

é دقـت کنيـد چـه چيزهايـی می خريـد؟ آيا همـه ی آن ها ضـروری هسـتند؟ آيا 
چيزهـای ضروری تـری هسـتند که بعداً الزم داشـته باشـيد؟

é فکـر کنيـد بـا عيدی هايـی که می گيريـد می خواهيد چـه کار کنيـد؟ می توانيد 
مقـداری از آن هـا را پس انـداز کنيد؟

é اگر کسی قصه های شاهنامه را بلد بود، از او بخواهيد برايتان تعريف کند.
é بـه جـای بازی هـای رايانـه ای، به چيزهـای جالب زيـادی که دوروبرتان هسـت 

توجـه کنيد.
é از هم سـاالنتان در مـورد مدرسه هايشـان پرس وجو کنيد. بعـد از تعطيات برای 

کاس توضيح دهيد.
é يـک سررسـيد تهيـه کنيـد و مثـل سررسـيد کاس، اتفاقـات روزانـه را در آن 
يادداشـت کنيـد. نـکات جالـب آن را بعد از تعطيـات بـرای کاس توضيح دهيد.

é جهت های اصلی و فرعی جغرافيايی را در سـفرهای درون شـهری و بين شـهری 
دنبـال کنيد و بـه آب وهـوای مناطقی که می رويـد دقت کنيد.

é بـا توجـه به آنچـه در کاس مطالعات اجتماعی ياد گرفته ايد، بـه رود، دريا، کوه، 
قلـه، جلگـه، دشـت و پديده های طبيعـی ديگر که بـا آن ها روبه رو می شـويد دقت 

کنيـد و درباره ی آن هـا پرس وجو کنيد.
é در مـورد اسـتفاده از انـواع  راه هـای )زمينـی، هوايی و دريايی( که احتمـااًل از آن 

می گذريـد، دقت کنيـد و دربـاره ی آن هـا پرس وجو کنيد.
é اگـر بـه روسـتا می رويـد، بـه زندگـی روسـتايی دقـت و آن را با زندگی شـهری 

مقايسـه کنيـد. اگر توانسـتيد عکس بگيريـد و بـه کاس بياوريد.
é می توانيـد در هفتـه ی دوم تعطيـات سـری بـه شـهر کتـاب بزنيـد و در بخش 
مربـوط به گروه سـنی خود، کتاب هـای تاريخ و جغرافيا را ورق بزنيـد و از هر کدام 
خوشـتان آمد، آن را بخريد و يا مشـخصاتش را يادداشـت کنيد و از کتابخانه امانت 

بگيريـد. می توانيد کتاب يا مشـخصات آن را بـه کاس بياوريد.
www.daneshnamehroshd. رشـد  دانشـنامه ی  سـايت  بـه  می توانيـد   é

ir مراجعـه کنيـد و از اطاعـات آن اسـتفاده کنيـد يـا فيلم هـای مسـتند تاريـخ 
و جغرافيـای شـبکه ی مسـتند را از طريـق سـايت doctv.ir تماشـا کنيـد. اگـر 

توانسـتيد فيلـم  را ضبـط کنيـد و بـرای کاس بياوريـد.
ـ اگر به سـفر می رويد، يک نقشـه ی راه های ايران همراه داشـته باشـيد و در طول 
سـفر موقعيت خود را روی نقشـه پيدا کنيد. توجه داشـته باشيد در کدام موقعيت 

از تقسـيمات کشـوری ايران )استان، شهرستان، شـهر و روستا( قرار گرفته ايد؟
ـ اگـر بـه سـفر می رويـد، در مـورد وضعيت کشـاورزی، دام پـروری و منابـع انرژی 

آنجـا پرس وجـو کنيد.
ـ دقـت کنيـد چيزهايـی کـه اسـتفاده می کنيـد، توسـط صنايـع مصرفـی توليد 

شـده اند يـا صنايـع مـادر؟ اگـر نمی دانيـد پرس وجـو کنيـد.
ـ دقت کنيد چگونه می شود در مصرف مواد و انرژی صرفه جويی کرد.

ـ در مـورد کشـورهای همسـايه ی ايـران بـا هم سـاالنتان گفت وگو کنيـد، ببينيد 
آن ها چـه اطاعاتـی دارند؟

نيم کـره،  نصف النهـار،  مدارهـا،  اسـتوا،  خـط  اقيانوس هـا،  قاره هـا،  مـورد  در  ـ 
حرکت هـای کـره ی زميـن )چرخشـی و انتقالـی( مسـابقه ای، به صـورت سـؤال و 

جـواب، بـا هم سـاالنتان ترتيـب دهيـد.
ـ بـا توجـه به آنچه در مـورد برنامه ريزی روزانـه و اوقات فراغـت يادگرفته ايد، برای 
روزهـای تعطيل برنامه ای بنويسـيد و در پايان هر روز ببينيد چه مقـدار از آن اجرا 

شـده و چرا بقيه اجرا نشـده است؟
ـ بـا آنچـه دربـاره ی رابطـه ی دوسـتی آموخته ايـد، ببينيـد می توانيـد دوسـتان 

جديـدی بـا توجـه بـه ماک هـای صحيـح پيـدا کنيـد؟
ـ اگـر به مناطق کشـاورزی سـفر می کنيـد، در مورد عوامل طبيعی و انسـانی مؤثر 

در کشـاورزی و محصوالت کشـاورزی آن منطقه پرس وجو کنيد.
ـ اگـر بـه مناطـق سـاحلی سـفر می کنيـد، دربـاره ی اسـتفاده هايی کـه از دريـا 
می شـود و خطراتـی کـه دريـا و موجـودات داخـل آن را تهديد می کنـد و نحوه ی 

حفاظـت از دريـا، از مـردم محلـی پرس وجـو کنيـد. 
ـ اگـر بـه مناطـق مـرزی می رويـد، در مورد شـرايط زندگی آنجـا و رابطـه ی آن با 

کشـورهای همسـايه پرس وجو کنيد.
ـ در ديدوبازديدهـای عيـد لباس هـای متنوعـی می بينيـد. دربـاره ی مـواد اوليه و 

نحـوه ی تهيـه ی آن هـا پرس وجـو کنيد.
اميـدوارم با اسـتفاده از تجربه هايی کـه در مورد کار گروهی و ارتباط با دوسـتانتان 
در مدرسـه داشـته ايد، بازی های گروهی و معاشـرت های لذت بخش و شـادی آوری 
بـا هم سـاالن داشـته باشـيد. توجـه و احترام بـه بزرگ ترهـا و قدردانـی از زحمات 
آن هـا و کمـک و همـکاری با آن ها را فراموش نکنيد. روزهای بسـيار خوشـی را در 

کنـار خانـواده برای شـما آرزو می کنم.

توصيه نامه ي نوروزي پايه ی ششم
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é روزهـای عيـد نـوروز فرصـت بسـيار خوبـی اسـت کـه آنچـه را در کاس 
مطالعـات اجتماعـی يـاد گرفته ايـد، در يـک موقعيـت واقعـی تجربـه کنيد.

é بـه آب وهـوای هـر روز و تغييرات آن دقـت کنيد و آن را با هـوای روزهای 
سـرد و آلوده ی زمسـتان مقايسه کنيد.

é از آنچـه در مـورد ضرورت نظم و مقـررات در مکان های مختلف و همکاری 
در خانـواده آموخته ايـد، در سـفر، در مسـير رفتـن بـه مهمانـی، پذيرايـی از 

مهمانـان و کمک بـه ميزبانان اسـتفاده کنيد.
é از آنچـه در مـورد معرفـی خود و دوسـتانتان در حضور جمع با اسـتفاده از 
جمـات و لحـن مناسـب آموخته ايـد، بـرای ايجـاد ارتبـاط با افـراد جديدی 

کـه با آن ها آشـنا می شـويد اسـتفاده کنيد.
بـرای تکميـل شـجره نامه و شـناختن روابـط ديگـر فاميلـی، از اقوامـی کـه 

کمتـر آن هـا را ماقـات می کنيـد، پرس وجـو کنيـد.
é در ديدوبازديدهـا به شـما گفته خواهد شـد چقدر بزرگ تر شـده ای. شـما 

هـم دقت کنيـد ببينيد ديگـران چه تغييراتـی کرده اند.
é چـه کسـانی از فاميـل و آشـنايانتان ديگـر در بيـن شـما نيسـتند؟ چـه 

کرده انـد؟ ازدواج  کسـانی  چـه  آمده انـد؟  به دنيـا  نوزادانـی 
é بـه شـکل و امکانـات خانه هايـی کـه می رويـد دقـت کنيـد؛ به خصـوص 
خانه هـای قديمـی و خانه هايـی که در سـفر می بينيد. همچنيـن، خانه  هايی 
کـه در فيلم هـا و کارتون هـا می بينيـد، چه ارتباطـی با آب وهـوای آن منطقه 

دارند؟
é اگـر بـه بازديـد از محلی می رويد که راهنما يا نقشـه يـا برگه ی توضيحات 
دارد، آن را نگـه داريـد و بعـد از تعطيـات به کاس بياوريـد و در مورد آن ها 

به دوسـتانتان توضيح دهيد.
é اگـر تاکسـی اينترنتـی می گيريد يـا در اتومبيـل از نرم افـزار هدايت کننده 

اسـتفاده می کنيـد، به نقشـه ی آن دقـت کنيد.
é توجـه کنيـد، کسـانی را کـه می بينيد چه شـغلی دارند؟ در اين شـغل چه 
چيـزی توليـد می شـود يـا چـه کاری بـرای ديگـران انجـام می شـود کـه در 

مقابـل آن حقـوق می گيرند؟
é دقـت کنيـد چـه کارهايی بـه نظرتان اسـراف می آيد؟ آيا غذا بيـش از نياز 

تهيه می شـود آيـا بقيه ی آن دور ريخته می شـود.
é در هنگام ميهمانی ها چقدر زباله توليد می شود؟ آيا تفکيک می شوند؟

é بـه آنچـه مصـرف يـا اسـتفاده می شـود دقـت کنيد کـه از چـه چيزهايی 
درسـت شـده اسـت و چگونـه. اگـر نمی دانيد بپرسـيد.

é دقـت کنيـد چـه چيزهايـی می خريد؟ آيا همـه ی آن ها ضروری هسـتند؟ 
آيـا چيزهـای ضروری تری هسـتند که بعداً الزم داشـته باشـيد؟

é فکـر کنيـد بـا عيدی هايـی کـه می گيريـد می خواهيـد چـه کار کنيـد؟ 
می توانيـد مقـداری از آن هـا را پس انـداز کنيـد؟

é اگـر کسـی قصه هـای شـاهنامه را بلـد بـود، از او بخواهيد برايتـان تعريف 
. کند

é بـه جـای بازی هـای يارانـه ای، بـه چيزهـای جالب زيـادی کـه دوروبرتان 
هسـت توجـه کنيد.

é از هم سـاالنتان در مـورد مدرسه هايشـان پرس وجو کنيـد. بعد از تعطيات 
بـرای کاس توضيح دهيد.

é يـک سررسـيد تهيـه کنيـد و مثـل سررسـيد کاس، اتفاقات روزانـه را در 
آن يادداشـت کنيـد. نـکات جالب آن را بعد از تعطيـات برای کاس توضيح 

دهيد.

é جهت هـای اصلـی و فرعـی جغرافيايـی را در سـفرهای درون شـهری و 
بين شـهری دنبـال کنيـد و بـه آب وهـوای مناطقی کـه می رويد دقـت کنيد.

é بـا توجـه بـه آنچـه در کاس مطالعـات اجتماعـی يـاد گرفته ايد، بـه رود، 
دريـا، کـوه، قلـه، جلگـه، دشـت و پديده هـای طبيعـی ديگـر کـه بـا آن هـا 

روبـه رو می شـويد دقـت کنيـد و دربـاره ی آن هـا پرس وجـو کنيـد.
é در مـورد اسـتفاده از راه هـای )زمينـی، هوايی و دريايی( کـه احتمااًل از آن 

می گذريـد دقـت کنيـد و دربـاره ی آن ها پرس وجـو کنيد.
é اگـر بـه روسـتا می رويـد، بـه زندگـی روسـتايی دقـت و آن را بـا زندگـی 
شـهری مقايسـه کنيـد. اگر توانسـتيد عکس بگيريـد و بـرای کاس بياوريد.

é می توانيـد در هفتـه ی دوم تعطيـات سـری بـه شـهر کتـاب بزنيـد و در 
بخـش مربـوط به گروه سـنی خود، کتاب هـای تاريخ و جغرافيـا را ورق بزنيد 
و از هـر کـدام خوشـتان آمـد، آن را بخريـد و يـا مشـخصاتش را يادداشـت 
کنيـد و از کتابخانـه امانت بگيريـد. می توانيد کتاب يا مشـخصات آن را برای 

کاس هـم بياوريد.
www.daneshnamehroshd. می توانيـد بـه سـايت دانشـنامه ی رشـد é

ir مراجعـه کنيـد و از اطاعـات آن اسـتفاده کنيـد يا فيلم های مسـتند تاريخ 
و جغرافيای شـبکه ی مسـتند را از طريق سـايت doctv.ir تماشـا کنيد.  اگر 
توانسـتيد فيلم هـا را ضبـط کنيـد و بـه کاس بياوريـد. اميدوارم با اسـتفاده 
از تجربه هايـی کـه در مـورد کار گروهـی و ارتبـاط با دوسـتانتان در مدرسـه 
بازی هـای گروهـی و معاشـرت های لذت بخـش و شـادی آوری  داشـته ايد، 
بـا هم سـاالن داشـته باشـيد. توجـه و احتـرام بـه بزرگ ترهـا و قدردانـی از 
زحمـات آن هـا و کمک و همـکاری با آن ها را فراموش نکنيد. روزهای بسـيار 

خوشـی را در کنـار خانـواده بـرای شـما آرزو می کنم.

توصيه نامه ي نوروزي پايه ی چهارم
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شناختن اعضای فاميل، روابط 
فاميلی و تكميل شجره نامه

توجه به نقشه ها 
و راهنماهای مكان ها

توجه به 
زندگی مردم منطقه

توجه به بازی ها 
به جز بازی های رايانه ای

شنيدن 
قصه های  شاهنامه

سر زدن به شهر كتاب يا 
كتاب فروشی ها

توصيه های نوروزی برای درس مطالعات اجتماعی
1 توجه به آب وهواي روزانه و تغییرات آن

2 توجه به ضرورت نظم و مقررات
3 شناختن اعضاي فامیل، روابط فامیلي و تكمیل شجره نامه

4 توجه به ارتباط آب وهواي منطقه با شكل خانه ها
5 توجه به نقشه ها و راهنماهاي مكان ها

6 توجه به شغل افراد مختلف
7 توجه به مواد مصرفي در خانواده
8 با عیدي هایتان چه كار مي كنید؟

9 شنیدن قصه هاي شاهنامه
10 توجه به بازي ها به جز بازي هاي رایانه اي

11 توجه به جغرافیاي منطقه
12 توجه به انواع راه هاي ترابري
13 توجه به زندگي مردم منطقه

14 سر زدن به شهر كتاب یا كتاب فروشي ها
15 سایر موارد را مي توانید در توصیه نامه ها ببینید.
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برنامه ی درسی پايه ی سوم برای هشت جلسه نوشته شد.
مواردمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه ی موضوعی

نظام اجتماعی
مسئوليت ها و تکاليف

نقش ها، گروه ها و مؤسسه های اجتماعی
حقوق و قوانين

مراقبت از خود و رعايت حقوق ديگران در کوچه و خيابان
کارکرد پليس، کارکرد پست

قوانين رفت وآمد
ــزمان، تداوم و تغيير
آموزه های دينی، حرکت از خانه با نام و ياد خداميراث فرهنگیفرهنگ و هويت

عاقه مندی آگاهانه به رعايت مقررات رفت وآمد و احترام به حقوق ديگرانمسئوليت پذيریارزش ها و اخاق
تمايل آگاهانه به حفاظت از خود و رعايت نکات ايمنی

پديده های مکانی و پراکندگی فضا و مکان
رابطه ی انسان و محيط

موقعيت مکانی پديده ها در کوچه و خيابان
رابطه ی فرد با فضاهای پيرامون موقعيت مکانی

ــمنابع و فعاليت های اقتصادی

3. تهیه ی برنامه ی درسی ماه اسفند

پایه ی سوم فصل 7 از خانه تا مدرسه

جلسات
1. گفت وگـو: وقتـی می گوييـم آدرس يـا نشـانی، منظورمـان 
چيسـت؟ چـرا بزرگ راه هـا، خيابان هـا و کوچه هـا اسـم يا شـماره 
انتخـاب می شـوند؟ چـرا خانه هـا  اسـم ها چگونـه  ايـن  دارنـد؟ 
شـماره ی پـاک دارنـد؟ ايـن پاک هـا چگونـه تعييـن و نصـب 
می شـوند؟ می توانيـد نشـانی خانـه ی خـود را بگوييـد؟ نشـانی 
خانـه ی چه کسـان ديگـری را می توانيد بگوييد؟ می توانيد نشـانی 
مدرسـه ی خـود را بگوييـد؟ می توانيـد نشـانی محـل کار پـدر و 
مـادر خـود را بگوييد؟ چشـمتان را ببنديد و مسـير خانه تا سـوپر 
محله تـان را بـه خاطر بياوريد و هرچه را سـر راه می بينيد، بگوييد. 

خواندن متن درس و تصويرخوانی درس خانه ی شما کجاست.

2. گفت وگـو: وقتـی می گوييـم جهـت، منظورمـان چيسـت؟ 
انجـام چـه  بـرای  انسـان ها  را می شناسـيد؟  اصلـی  جهت هـای 
کارهايـی بـه دانسـتن جهت هـا نيـاز داشـته و دارنـد؟ دانسـتن 
جهت هـا چـه کمکـی بـه کاروان هـای تجـاری، هنـگام گذشـتن 
از بيابان هـا، می کـرده اسـت؟ دانسـتن جهت هـا چـه کمکـی بـه 
دريانـوردان، هنـگام گذشـتن از درياها، می کند؟ دانسـتن جهت ها 
چـه کمکـی بـه خلبانـان هواپيماها می کنـد؟ قطب نما چيسـت؟ 
قبله نمـا چيسـت؟  يـک نمونـه کارت عروسـی کـه کروکـی دارد 
بـه دانش آمـوزان نشـان داده می شـود و دربـاره ی آن توضيـح داده 
می شـود. خوانـدن متـن درس و تصوير خوانـی جهت هـای اصلـی.

3. انجـام فعاليت هـای کتـاب بـا اسـتفاده از جهت های 
اصلی: با هم کاسـی در حياط مدرسـه هسـتيد. نشـانی ميز خود 

در کاس را بـه او بدهيـد تـا کتـاب شـما را بيـاورد )بـا کروکی(. با 
دوسـتی از کاس ديگر در حياط مدرسـه هسـتيد. نشـانی کاس 
و ميـز خـود را بـه او بدهيـد تـا کتاب شـما را بيـاورد )بـا کروکی(. 
از روی نقشـه ی شـهرتان بگوييـد خانـه ی شـما در کجـای شـهر 
اسـت؟ از روی نقشـه ی شـهرتان بگوييد مدرسه ي شـما در کجای 
شهراسـت؟ بـرای رفتـن از خانـه بـه مدرسـه بـه چه جهتـی بايد 
برويـد؟ بـرای رفتن از مدرسـه به خانـه به چه جهتی بايـد برويد؟

4. گفت وگـو: وقتـی می گوييم پيـام، منظورمان چيسـت؟ وقتی 
کسـی در کنار ماسـت، چگونه پيام خود را به او می رسـانيم؟ وقتی 
کسـی از مـا دور اسـت، چگونـه پيـام خـود را بـه او می رسـانيم؟ 
چـرا نامـه می فرسـتيم؟ نامـه چگونـه به دسـت کسـی می رسـد؟ 
در اداره ی پسـت چـه اتفاقـی می افتـد؟ وقتـی اداره ی پسـت نبود، 
پيام هـا چگونـه فرسـتاده و دريافـت می شـدند؟ امـروزه پيام هـا به 

چـه شـکل هايی فرسـتاده و دريافت می شـوند؟ 
وقتی می گوييم کدپسـتی، منظورمان چيسـت؟ فـرض کنيد برای 
کسـی هديـه گرفته ايـد. وقتـی او نزديک ماسـت، چگونه بسـته را 
به او می رسـانيم؟ وقتی کسـی از ما دور اسـت، چگونه بسـته را به 
او می رسـانيم؟ خوانـدن متـن درس و تصويرخوانی درس پسـت و 

انجام فعاليت هـای کتاب.

5. گفت وگـو: ايمنـی رفت وآمـد: هنـگام رفت وآمـد در کوچـه و 
خيابـان چه مشـکاتی ممکن اسـت بـرای ما پيش بيايـد؟ چگونه 
می توانيـم از پيـش آمـدن ايـن مشـکات جلوگيری کنيـم؟ برای 

گرفتـن گواهی نامـه ی رانندگـی چـه کارهايی بايد انجـام داد؟ 
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دربـاره ی عائـم راهنمايـی و رانندگـی چـه می دانيـد؟ چـرا يـک 
راننـده جريمـه می شـود؟ ايـن جمله را کامـل کنيـد: کاش پدر يا 
مـادرم هنـگام رانندگـی .... نمی کـرد. کاش پـدر يـا مـادرم هنگام 

رانندگـی .... می کـرد. عابـر پيـاده چه نکاتـی را بايـد رعايت کند؟ 
پـل هوايـی در چـه جاهايی نصب می شـود؟ چـرا؟ خوانـدن درس 

ايمنـی در کوچـه و خيابـان و تصويرخوانی.

برنامه ی درسی پايه ی چهارم برای 12 جلسه نوشته شد.

مواردمفاهيم کليدیراهبرد يا حوزه ی موضوعی

حقوق و قوانين، مسئوليت ها و نظام اجتماعی
قانون اساسی، احترام به پرچم، سرود ملی و... و پيروی از رهبریتکاليف

تحول، پيشرفت و تداوم، مدارک و زمان، تداوم و تغيير
شواهد، علت ها و معلول ها

انقاب اسامی، تغيير حکومت شاهنشاهی به جمهوری اسامی، تقويم و کارکردهای 
آن، روزهای تعطيل رسمی، علل وقوع انقاب اسامی

تنوع فرهنگ ها و شيوه های زندگی، فرهنگ و هويت
ميراث فرهنگی، تعلق و هويت

تنوع اقوام ايرانی، آشنايی با ابعاد شخصيتی امام خمينی)ره(
تعلق به کشور ايران

مسئوليت نسبت به حفظ آرمان های انقاب و خون شهدا، احترام به نمادهای ملیمسئوليت پذيری، ميهن دوستیارزش ها و نگرش ها
موقعيت مکانی برخی از اقوامپديده های مکانی و پراکندگی فضا و مکان

ــمنابع و فعاليت های اقتصادی

جلسات
1. ارزشيابی فصل قبل

2. گفت وگـو دربـاره ی نشـانه های ملـی مـا: قانـون اساسـی، خـط 
و زبـان فارسـی، پرچـم، سـرود ملـی و تقويم مشـترک کـه با عيد 

نوروز شـروع می شـود.
3. خواندن متن کتاب و تصويرخوانی

4. انجام فعاليت های کتاب
5. گفت وگـو دربـاره ی تقويـم: آيـا تـا بـه حـال از تقويـم اسـتفاده 
کرده ايـد؟ چـرا اين  همه تقويم چاپ می شـود؟ مـردم از تقويم چه 
اسـتفاده هايی می کننـد؟ آيا تقويم هميشـه بوده اسـت؟ آيا تقويم 

همه ی کشـورها مثل هم اسـت؟
6. خواندن متن کتاب و تصويرخوانی

7. انجام فعاليت های کتاب

8. گفت وگـو دربـاره ی روزهـای مهـم در کشـور مـا و توضيـح 
دانش آمـوزان دربـاره ی يـک مناسـبت ملـی يـا مذهبـی

9. خواندن متن کتاب و تصويرخوانی
10. انجام فعاليت های کتاب

11. گفت وگـو و  اظهارنظــر و پيشنــهاد دانش آمـوزان دربــاره ی 
پيشـرفت و آبادانـی کشـور

12. ارزشيابی کتبی
توضيـح دربـاره ی برگـه ی توصيه هايی بـرای ايام تعطيـل و توزيع 
آن بيـن دانش آمـوزان. برگـه بايد بـه رؤيت والدين برسـد و پس از 
امضـا، بـه معلم تحويل شـود. معلم بعد از ثبت اسـامی آن هـا را به 
دانش آمـوزان برمی گردانـد تـا بتواننـد در طول تعطيـات به آن ها 

مراجعـه کنند.

6 و 7. انجام فعاليت هاي كتاب
8. ارزشـيابی شـفاهی و توضيـح دربـاره ی برگـه ی توصيه هايی بـرای ايام تعطيـل و توزيـع آن بين دانش آمـوزان. برگه بايـد به رؤيت 
والديـن برسـد و امضـا شـود و بـه معلـم تحويـل داده شـود. معلم بعد از ثبت اسـامی آن هـا را بـه دانش آمـوزان برمی گرداند تـا بتوانند در 

طـول تعطيات بـه آن ها مراجعـه کنند.

برنامه ی درسی پايه ی پنجم برای 12 جلسه نوشته شد.

پایه ی چهارم فصل 6 ما ایرانی هستیم

پایه ی پنجم فصل 5 ایران بعد از اسالم

جلسات
گذشـته  سـال  کـه  اسـام  تاريـخ  دربـاره ی  گفت وگـو   .1
تصويرخوانـی و  کتـاب  متـن  خوانـدن  اسـت.  خوانده شـده 

از اسـام.  بعـد  ايرانـی  2. گفت وگـو دربـاره ی حکومت هـای 

خوانـدن متـن کتـاب و تصويرخوانـی
دوره ی  در  هنـر  و  فرهنـگ  رونـق  دربـاره ی  گفت وگـو   .3
حکومت هـای ايرانـی. خوانـدن متـن کتـاب و تصويرخوانـی

4. انجام فعاليت های کتاب
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پایه ی ششم فصل هاى 11 و 12/ ایستادگی در برابر بیگانگان و آزادی خرمشهر

جلسات
و  از ديگــران  انــواع سوءاســتفاده  دربــاره ی  1. گفت وگــو 
و  متــن  خوانــدن  آن.  مقابــل  در  مناســب  عکس العمــل 

چيســت. اســتعمار  درس  تصويرخوانــی 
2. انجام فعاليت های کتاب

3. گفت وگـو دربـاره ی منابـع غنـی ايـران و تمايل کشـورهای 
ديگـر بـه سوءاسـتفاده از آن. خوانـدن متـن و تصويرخوانـی 

درس مبـارزه ی مـردم ايـران بـا اسـتعمار
4. انجام فعاليت های کتاب

5. نمايـش فی البداهـه بـا موضـوع دزد در خانـه. گفت وگـو و 
مشـورت يـک پـدر و مـادر هنگامی کـه می فهمنـد دزدی بـه 
خانـه ی آن هـا آمده اسـت )توسـط گروه های داوطلـب دونفره(

6. نمايـش فی البداهـه بـا موضـوع حمله بـه محله يـا مجتمع 
همسـايگان،  از  نفـر  سـه  مشـورت  و  گفت وگـو  مسـکونی. 
هنگامی کـه می فهمنـد دزدهـا بـه مجتمـع يـا محلـه ی آن ها 

سـه نفره( داوطلـب  گروه هـای  )توسـط  آمده انـد 
7. نمايـش فی البداهـه بـا موضـوع حملـه بـه شـهر. گفت وگـو 

و مشـورت پنـج نفـر از همشـهری ها، هنگامی کـه می فهمنـد 
بـه شـهر آن ها حمله شـده اسـت )توسـط گروه هـای داوطلب 
پنج نفـره(. خوانـدن متـن و تصويرخوانـی درس خرمشـهر در 

دشـمن چنگال 
8. انجام فعاليت های کتاب

9. نمايـش فی البداهه با موضوع آزاد شـدن شـهرـ  گفت وگوی 
اهالـی شـهر هنگامی کـه مهاجمان را از شـهر بيـرون کرده اند 
)توسـط کل دانش آمـوزان کاس و هـر کـس يـک جملـه(. 
در چنـگال  تصويرخوانـی درس خرمشـهر  و  متـن  خوانـدن 

دشمن.
10. انجام فعاليت های کتاب

11. گفت وگو: چرا جنگ می شود؟ صلح يعنی چه؟
12. ارزشـيابی کتبـی و توضيح دربـاره ی برگـه ی توصيه هايی 
بـرای ايـام تعطيـل و توزيـع آن بيـن دانش آمـوزان. برگـه بايد 
بـه رؤيـت والديـن برسـد و پس از امضـا به معلم تحويل شـود. 
معلـم بعد از ثبت اسـامی آن  ها را به دانش آمـوزان برمی گرداند 

تـا بتواننـد در طـول تعطيات بـه آن هـا مراجعه کنند.

برنامه ی درسی پايه ی ششم برای 12 جلسه نوشته شد.

راهبرد يا حوزه  های موضوعی
مفاهيم کليدی

)فصل 12( آزادی خرمشهر)فصل 11( ايستادگی در برابر بيگانگان

مسئوليت ها، تکاليف ، نقش ها و گروه ها، حقوق و قوانينـنظام اجتماعی

تحول، پيشرفت و تداوم، علت ها، معلول هاتحول، پيشرفت و تداوم، مدارک و شواهدزمان تداوم و تغيير

تعلق و هويتميراث فرهنگی، تعلق و هويتفرهنگ و هويت

حفاظت از محيط پراکندگی و پديده های مکانی فضا و مکان

ــمنابع و فعاليت های اقتصادی

ميهن دوستی، احساس تعلق و افتخار به بزرگان و ارزش ها و نگرش ها
مبارزان با استعمار

ميهن دوستی، روحيه ی دفاع از ميهن و تماميت ارضی کشور
قدردانی از شهدا و ايثارگران

5. گفت وگـو دربـاره ی وزيـران کاردان ايرانـی و نقـش آن ها در 
آبادانی شـهرها. خوانـدن متن کتـاب و تصويرخوانی

6. انجام فعاليت های کتاب
پيامدهـای  و  علـل  مغـول،  دربـاره ی حملـه ی  گفت وگـو   .7

و تصويرخوانـی متـن کتـاب  آنخوانـدن 
8. انجام فعاليت های کتاب

9. گفت وگـو دربـاره ی بازسـازی ويرانه ها. خوانـدن متن کتاب 
و تصويرخوانی

10. انجام فعاليت های کتاب
11. مـرور تاريـخ ايـران از ابتـدا تاکنون و نشـان دادن آن روی 

خـط زمـان روی تختـه، به کمـک معلم
12. ارزشـيابی کتبـی و توضيح دربـاره ی برگـه ی توصيه هايی 
بـرای ايـام تعطيـل و توزيـع آن بيـن دانش آمـوزان. برگـه بايد 
بـه رؤيـت والديـن برسـد و پس از امضـا به معلم تحويل شـود. 
معلـم بعد از ثبت اسـامی، آن ها را بـه دانش آموزان برمی گرداند 

تـا بتواننـد در طول تعطيـات به آن هـا مراجعه کنند.
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24 نكته در آموزش 
درس مطالعات اجتماعى

رعايتنكاتیكهايندرسرا
سادهوشيرينمیكند

دانش آمـوز سـؤال ايجـاد شـود، زمينـه ي 
مسـاعد برای جسـت و جو و يافتن پاسـخ و 
در نتيجـه يادگيری مطالب پديـد می آيد. 
10 در كاس مطالعـات اجتماعـي بايـد 
فضـاي امنـي ايجاد شـود تـا دانش آموزان 
بـه راحتي پرسـش هاي خـود را مطرح و با 

يكديگـر گفت و گـو كنند.
11 بـا توجـه بـه اينكـه درس مطالعـات 
اجتماعي در تربيت اجتماعي فراگيرندگان 
نقـش مهمـي دارد، معلـم ايـن درس  بايد 
عـاوه بـر صاحيت هـاي عـام حرفـه اي، 
بـا  مؤثـر  ارتبـاط  برقـراري  مهارت هـاي 

دانش آمـوزان را داشـته باشـد.  
12 معلـم ايـن درس حتمًا بايـد راهنماي 
معلـم كتـاب مطالعـات اجتماعـي پايـه ي 
مـورد تدريـس خـود را مطالعه كنـد تا  از 
رويكـرد و اهـداف برنامـه ي درسـي، روش 
درسـي  برنامـه ي  ارزشـيابي  و  تدريـس 
را  آگاهي هـاي الزم  اجتماعـي  مطالعـات 

داشـته  باشد.

مطالعـات  آمـوزش  از  اصلـي  هـدف   1
اجتماعي تربيـت اجتماعي و آمادگي براي 
زندگـي اسـت. بنابرايـن، مطالب دانشـي، 
اطاعـات و مفاهيم كتـاب بايد در خدمت 
هـدف فـوق قـرار بگيرند، نـه اينكـه صرفًا 
بـه خاطـر سـپرده و به يـاد آورده شـوند. 

2 برنامـه ي درسـي مطالعـات اجتماعي 
نسـبت بـه مهارت هـای فـردی، اجتماعی 
و شـهروندی تأكيـد خاصي دارد. لـذا بايد 
همـواره بيـن مطالـب و محتـواي كتاب با 
پيونـد  دانش آمـوزان  روزمـره ي  زندگـی 

كند. برقـرار 
ايــن درس  از  بايــد  دانش آمــوزان   3
ــان  ــای زندگی ش ــای مهارت ه ــراي ارتق ب
کمــک بگيرنــد. لــذا حتــی آمــوزش 
ــی  ــی و مدن ــی، تاريخ ــم جغرافياي مفاهي
نيــز بايــد در راســتای تحقــق ســواد 
جغرافيايــی و تاريخــی و آنچــه در زندگــی 
ــه کار  ــوز ب ــی دانش آم ــردی و اجتماع ف

ــد.    ــدا كن ــوم پي ــا و مفه ــد، معن می آي
4 در آمـوزش موضوعـات تاريخـي، بـه 
جاي تكرار و حفظ وقايع، اتفاقات، اسـامي 
سلسـله ها و حكومت هـا، بايـد بـه كشـف 
ارتبـاط شـرايط و عوامل بـا رخ دادن وقايع 
تأكيـد شـود. تنها در اين صورت اسـت كه 
مطالعـه  ي تاريخ  جـذاب مي شـود. با فهم 
قواعـد حاكـم بر زندگـي اجتماعـي مردم، 
اسـتفاده از درس ها و عبرت هـاي آن براي 

آينده ميسـر مي شـود.   
5 در آمـوزش موضوعات جغرافيايي بايد 

بـه تـوان محيطـي و انسـاني كشـور ايران 
بـراي پيشـرفت و سـازندگي تأكيـد شـود 
و پـرورش مهارت هـاي جغرافيايـي كـه با 
پيونـد  دانش آمـوزان  روزمـره ي  زندگـي 

نزديـك دارد، مدنظـر قـرار گيرد.
6 معلـم درس مطالعـات اجتماعـی بايد 
و  مناسـب  رابطـه ي  برقـراری  بـر  عـاوه 
مؤثـر بـا دانش آمـوزان، ارتباطـات مفيد و 
مؤثـر ميـان آن هـا را تقويـت کنـد. درس 
آن  فعاليت هـاي  و  اجتماعـی  مطالعـات 
فرصـت مناسـبي بـراي تمريـن زندگـی 
اجتماعـی در مدرسـه اسـت. همـكاري در 
ايفـاي نقـش  گـروه، مسـئوليت پذيري و 
بـه عنـوان عضـوي از گـروه،  نمونه هايي از 

هسـتند.  موارد 
ــراي تدريــس مطالعــات اجتماعــي  7 ب
بايــد از تكنيك هــا و روش هاي كاوشــگري 
ــگري،  ــد كاوش ــود. در فراين ــتفاده ش اس
دانش آمــوزان قــادر بــه فكــر كــردن، 
ــؤال  ــردن، س ــف ك ــردن، كش ــق ك تحقي
ــل  ــع ، ح ــه مناب ــه ب ــو، مراجع و پرس وج

تصميم گيــري مي شــوند.  و  مســائل 
8 براي تدريـس مطالعات اجتماعي بايد 
از شـيوه هاي يادگيري فعال )حل مسـئله، 
بحـث گروهـي، بـارش مغـزي، هميـاري، 
اجـراي پـروژه و بازديـد علمـي( اسـتفاده 

 شود.
9 با توجـه به رويکرد کاوشـگری کتاب، 
بايـد در شـروع کاس فضای طرح سـؤال 
و مسـئله بـه وجود آيـد، زيرا اگـر در ذهن 

??????????زهراسادات ياسيني

برنامه ي درسي - مطالعات اجتماعي
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13 فعاليت هايـي كـه اجـراي آن هـا بـه 
اسـت،  منـوط  دانش آمـوزان  مشـاركت 
حتمـًا بايـد بـه صـورت مشـاركتي انجـام 

شـوند. 
14 كليــه ي فعاليت هايــي كــه در كتــاب 
پــرورش  بــراي  راهنمــاي معلــم  يــا 
و  دانش آمــوزان  نگــرش  و  مهارت هــا 
ارتقــاي ســطح آگاهــي ايشــان پيش بيني 

ــوند.  ــرا ش ــد اج ــده اند، باي ش
15 انجـام بازديدهـا و ارتباط بـا جامعه ي 
محلـي، بخشـي از محتواي برنامه اسـت و 
نبايـد بـا آن بـه عنـوان يـك كار جانبي يا 

غيرضـروري برخورد شـود. 
16 درس مطالعات اجتماعي به تجهيزات 
و فناوري هـاي پيچيـده وابسـته نيسـت. 
بايـد موقعيت هـاي واقعـي )مانند سـاحل 
دريـا، زمين هـاي كشـاورزي و كارگاه هاي 
توليـدي( را شناسـايي و بـراي آمـوزش از 

آن هـا اسـتفاده كرد.  
17 آلبوم هـاي عكس، اسـايد و فيلم هاي 

متناسـب بـا موضوعـات درسـي و نمايش 
آن هـا و تهيـه ي مـدل ، ماكـت  و نمـودار، 
كاس درس مطالعـات را فعـال، جـذاب و 

مي كند.   مؤثـر 
18 آموزش مهـارت برنامه ريزي، نه گفتن، 
تصميم گيـري، موقعيت يابي، نقشـه خواني 
و  از طريـق طراحـي  بايـد  و جهت يابـي 
اجـراي موقعيت هـاي متنـوع انجـام و از 
طريق آزمون هاي عملكردي و مشـاهده ي  
رفتـار دانش آمـوزان ارزشـيابي شـود. بيان 
تعريف هـاي ايـن مـوارد، اهـداف كتـاب را 

نمي كند.   محقـق 
19 معلــم درس مطالعــات اجتماعــي 
بايــد دانش آمــوزان را در مــورد انجــام 
ــه ي  ــه جنب ــي ك ــا فعاليت هاي ــف ي تكالي
ــدازه ي  ــه ان ــد، ب ــق و پژوهــش دارن تحقي
ــا  ــه آن ه ــع را ب ــي و مناب ــي راهنماي كاف
معرفــي كنــد و در اختيارشــان قــرار دهد. 
همچنيــن، بايــد نحــوه ي اســتخراج و 
ــاز را  ــورد ني ــات م ــردن اطاع خاصــه ك

ــد.  ــوزش بده ــوزان آم ــه دانش آم ب
20 معلـم درس مطالعـات اجتماعـي بايد 
بـه دانش آمـوزان نحـوه ي برقـراري ارتباط 
و آداب مصاحبـه و نحـوه ي ارائه ي گزارش 

را آمـوزش دهد.  
21 در ارزشـيابي از پيشـرفت تحصيلـي 
ايـن درس بايـد از ابزارهـاي متنوعي چون 
پوشـه ي كار، سـياهه ي رفتـار، پروژه هـاي 
فردي وگروهي، خود ارزيابي، همتاسـنجي 

و آزمون هـاي عملكردي اسـتفاده  شـود.
تحصيلـي  پيشـرفت  ارزشـيابي  در   22
دانش آمـوزان در درس مطالعات اجتماعي 
بايـد از ارائـه ي سـؤاالت كليشـه اي متكي 
دانش آمـوزان  دادن  سـوق  و  حافظـه  بـر 
بـه اسـتفاده از كتاب هـاي تسـت رايـج در 
بـازار خـودداري كـرد. فعاليت هـاي كتاب 
و كاربرگه هـا نمونـه و الگـوي خوبـي براي 
طراحـي آزمون هـاي متناسـب بـا اهـداف 

هسـتند.  درس ها 
ــات  ــؤال از اطاع ــاي س ــه ج ــد ب 23 باي
ــوزان،  ــده ي دانش آم ــپرده ش ــر س به خاط
اطاعــات الزم را بــه آن ها داد و با ســؤاالت 
مناســب از آن هــا خواســت از طريق تجزيه 
و تحليــل اطاعــات داده شــده، اســتنباط 
و ادراك خــود را از موضــوع بيــان كننــد. 
24 بايـد دانش آمـوزان را در موقعيت   هاي 
فرضـي يـا واقعـي قـرار داد تا به سـؤاالتي 
پاسـخ دهندكه مثًا نيازمند تصميم گيري 
بـه جـاي شـخصيت هاي موجـود در آن 
موقعيت باشـند و يا پاسـخ گويي بـه آن ها 
مسـتلزم برقـراري ارتبـاط بيـن مفاهيـم 
عنـوان شـده، تشـخيص شـرايط موجود، 
اسـتنباط و پيش بينـي نتايـج و پيامدها و 

نتيجه گيـري از آن هـا باشـد. 
همچنيـن، مي تـوان دو موقعيـت فرضـي 
بـراي دانش آموزان فراهم كـرد تا از طريق 
مقايسـه ي شـرايط موجود در آن هـا و نيز 
نتايـج و پيامدهـاي انتخاب هر كـدام، نظر 
خـود را ارائه كننـد و بتوانند بـراي دفاع از 
نظـر خـود، داليل قابـل قبول ذكـر كنند.
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در كارگاهي كه تابستان گذشته با حضور آموزگاران پايه هاي سوم تا ششم 
درس مطالعات اجتماعي، با هدف تسهيل جريان ياددهي - يادگيري 

موضوعات اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان برگزار شد، 
بر اين موضوع تأكيد شد كه دانش آموزان با انتخاب هر رشته ي تحصيلي 
و اشتغال به هر شغل، نيازمند احساس رضايت و خشنودي از خويشتن و 
شناخت و درك و تمرين رفتارهاي اجتماعي مناسب، براي حضور مفيد و 
مؤثر در جامعه هستند. بهترين زمان براي شكل گيري مباني ذهني الزم و 
گرايش به عادت هاي رفتاري مناسب در اين زمينه، دوره ي پيش دبستان و 
دبستان است. بنابراين، ضروري است آموزش درس مطالعات اجتماعي با 

توجه و دقت بيشتري صورت گيرد.

بازديد هاى هدفمند

1. گرفتن بازخورد فعاليت هاى آموزشى ماه اسفند

برنامه هاي آموزشي طبق زمان بندي پيش بيني شده اجرا شدند.
مراسـم جشـن هاي سـال نـو )چيـدن هفت سـين، پذيرايـي، نمايـش، پوسـتر، عكـس، 
روزنامـه ي ديـواري( بـا همكاري دانش آموزان و تحت سرپرسـتي شـوراهاي كاسـي اجرا 
شـدند. همـكاران بـا توجه بـه مهارت هايـي كه قـرار بود طبـق برنامه ي آموزشـي تمرين 
شـوند، فعاليت هـاي دانش آمـوزان را هدايـت كردنـد؛ مهارت هايي مثـل: گفت وگوي مؤثر 
و سـازنده، هم فكـري و تعامـل، حضـور مؤثـر در گـروه، مشـاركت فعـال در فعاليت هـاي 
گروهي، شـناخت اسـتعدادها و توانايي ها و عاقه هاي خود، شـناخت ديگـران، همدردي، 
همدلـي، رعايت حقوق ديگـران، درك لزوم مقررات اجتماعـي، رعايت مقررات اجتماعي، 
شـناخت ارزش هـاي اجتماعـي، رعايـت ارزش هـاي اجتماعـي، توجه به محيـط اطراف و 

تغييـرات آ ن، توجه به تاريخچه ي پديده ها 
آينـده(،  و  گذشـته  )حـال،  رخدادهـا  و 
رسـم خـط زمـان، خوانـدن نقشـه و نماد 
و نمـودار، برنامه ريـزي و مديريـت زمـان، 
توجـه بـه محيـط زيسـت، حفـظ محيط 
زيسـت. جمع آوري مدارك و شـواهد براي 
تجزيـه و تحليـل و جمع بنـدي، توجـه به 
زمـان، تغييـر و پيشـرفت، توجـه بـه فضا 
و مـكان، توجـه بـه منابـع و فعاليت هـاي 
اقتصـادي، توجـه بـه فرهنـگ و هويـت، 
توجـه بـه اخـاق، ارزش هـا و نگرش هـا، و 

جلسه ى ششم معلمان درس فعالیت های اجتماعی ابتدایی
هفته ى آخر اسفند

دستورجلسه
1 گرفتن بازخورد فعاليت هاي آ موزشي ماه اسفند

2 فعاليت هاي پيش بيني شده براي معلمان
3  ارائه ي برنامه ي آموزشي ماه فروردين

4  ارائه ي برنامه هاي بازديد هاي پيشنهادي و جايگزين بازديدها به صورت فيلم و كتاب، بر مبناي 
اهداف كلي آموزشي كتاب راهنماي ارزشيابي توصيفي ويژه ي معلمان ابتدايي

5 جدول مرور درس ها

م 
ي ه

هاي
قد

ت ن
 اس

كن
مم

كه 
ت 

 اس
شي

وز
 آم

حد
ك وا

ي ي
ه ها

جرب
ز ت

ي ا
رش

گزا
ش 

 بخ
ين

ب ا
طال

ه م
وع

جم
ي: م

آور
ياد

ي 
رس

ي د
مه 

رنا
ه ب

ي ب
دار

وفا
 با 

ته 
 الب

ن و
دتا

خو
ي 

سه 
در

ط م
راي

 ش
ا با

شم
كه 

ت 
 اس

ين
م ا

مه
ي 

ته 
 نك

شد.
د با

وار
ن 

ر آ
ب

يد.
 كن

هم
فرا

ن 
نتا

وزا
ش آم

 دان
اي

 بر
ب را

اس
 من

ري
دگي

ط يا
راي

، ش
لي

م

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه فروردين

كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشيزهرا يوسفي/عكس: اعظم الريجاني
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كنجـكاوي در مـورد نظـام اجتماعي.
در يـك طـرف حيـاط مدرسـه دوره هـاي 
تحـول تاريخ بشـري بـه نمايش گذاشـته 
شـدند. دوره هـا از زندگـي انسـان ابتدايي 
تـا زمـان حاضـر در ايـران، بـا فاصله هـاي 
معيـن نام گـذاري شـدند و در طـول يـك 
تـا  پايه هـاي سـوم  دانش آمـوزان  هفتـه، 
ششـم، مطلـب، عكــــس و پوسـترهاي 
مرتبـط بـا دوره هـا را روي ديوارهـا نصـب 
كردند و اشـيا و كارهاي دسـتي خود را در 

محل هـاي مـورد نظـر قـرار دادنـد.

در طول شـش ماه گذشـته تاش شـد براي رسـيدن به اهداف آموزشـي كتاب ها، با 
در نظـر گرفتـن نتايج مورد انتظـار، فعاليت هايي براي معلمان تعريف شـود.

برنامـه اي كـه بـراي ايـن دوره پيش بينـي شـده اسـت، شـامل بازديدهـا و دوره ي 
درس هاسـت. در صـورت نبـود امـكان بازديدهـا، مراجعـه بـه سـايت هاي محل هـاي 
مزبـور پيش بينـي شـده اسـت. دوره ي درس هـا در هنـگام بازديد هـا يـا مشـاهده ي 

سـايت هاي مربوطـه نيـز مي توانـد انجـام شـود. 
مرور مقرراتي كه الزم اسـت در حين بازديد رعايت شـود و مشـاهده ي سـايت مراكز 
مـورد بازديـد، قبـل از رفتن به محل مـورد نظر، همـراه با توضيحات معلـم، مي تواند 
بـه دانش آمـوزان كمـك كنـد از زمـان حضـور در محـل اسـتفاده ي بيشـتري كنند. 
پـس از بازگشـت از بازديدهـا، دانش آمـوزان مي تواننـد دربـاره ي تجربه هـاي خود از 

مشاهداتشـان گفت وگـو كنند.

در مـورد توصيه نامـه ي تعطيـات كامـًا 
توضيـح داده شـد و بـراي جلـب توجـه و 
ايجـاد انگيـزه براي همـكاري دانش آموزان 
تـاش شـد. همچنيـن، بـه دانش آمـوزان 
اعـام شـد معلـم هـم ايـن توصيه نامـه را 
مدنظــــر خواهـد داشـــت و مشـاهدات 
را در اختيـار كاس  و تجربه هـاي خـود 

گذاشـت. خواهد 
در جلســه ي والديــن كــه قبــل از مراســم 
پايــان ســال برگـــزار شــد، در مــورد 
ــر آن  ــن ها و تأثي ــزاري جش ــت برگ اهمي

ــگ در  ــت و فرهن ــكل گيري هوي در شــ
ذهــن دانش آمــوزان و تمريــن مهارت هــاي 
ــا مشــاركت آن هــا در انجــام  اجتماعــي ب
امــور مربــوط بــه جشــن ها صحبــت 
شــد. بــا والدينــي كــه مايــل به همــكاري 
بودنــد نيــز جلســه ي ديگــري برگزار شــد. 
ــه ي آموزشــي  ــاره ي برنام ــن، درب همچني
فرورديــن و ارديبهشــت توضيــح داده 
ــد  شــد. در مــورد محل هــاي مــورد بازدي
و همــكاري والديــن در اجــراي بازديدهــا 

صحبــت شــد.

2.فعاليت هاى پيش بينى شده براى معلمان

نتایج مورد انتظارفعالیت ها

بررسي مفاهیم آموزشي کتاب ها در قالب 
جدول ها  و نمودارها

با درك و دریافت مطالب درسي در قالب 
یك کل منسجم، انتقال مفاهیم به دانش آموزان با 

موفقیت بیشتري انجام شود.

طراحي آموزش ها در قالب فعالیت هاي 
یاددهي- یادگیري

توانایي هاي معلم و دانش آموز در استفاده از 
روش هاي آموزش فعال و مشارکتي تقویت شود.

طرح ارتباطات بین مفاهیم درسي با 
زندگي واقعي و بیان مصداق هاي آن به طور 

مستمر

دانش آموزان به مطالب مطرح شده در این 
درس حساس و عالقه مند شوند.

اطالع رساني دقیق و مستمر در مورد 
مشارکت والدین عالقه مند جلب شود.برنامه ها و اهداف آموزشي به والدین
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3. ارائه ى برنامه ى آموزشى ماه فروردين 

برنامهیآموزشیاينماهبرایچهارجلسهپيشبينیوطراحیشد.

جلسه ي  اول: گفت وگو درباره ي تعطيات با سؤاالت جهت دهنده ي 
معلم به سوي مفاهيم درسي. معلم هم طبق قولي كه داده است، 
به استناد ديده ها و شنيده ها، خواندن كتاب و ديدن فيلم در مورد 
هر سؤال، از تجربه هاي خود در طول تعطيات صحبت و اطاعات 
جذاب و جديدي ارائه مي كند. چه كسي مي خواهد درباره ي آب و 
هواي محل هايي كه تعطيات را در آن گذرانده است صحبت كند؟

چه كسي مي خواهد درباره ي منظم بودن خودش و رعايت مقررات 
و همكاري با ديگران در تعطيات صحبت كند؟ چه كسي مي خواهد 

درباره ي دوستان جديدي كه پيدا كرده است صحبت كند؟
چه كسي مي خواهد درباره ي اقوام خود و تغييراتي كه در آن ها ديده 
است صحبت كند؟  چه كسي مي خواهد درباره ي انواع خانه هايي 
كه ديده است صحبت كند؟ چه كسي مي خواهد درباره ي شغل هاي 
جديدي كه با آن ها برخورد كرده است صحبت كند؟ چه كسي 

مي خواهد درباره ي مواردي كه به نظرش اسراف آمده اند، صحبت 
كند؟  چه كسي مي خواهد درباره ي عيدي هايي كه گرفته و كارهايي 
كه با آن ها كرده است صحبت كند؟ چه كسي مي خواهد درباره ي 

آنچه درباره ي مدرسه هاي ديگر شنيده است صحبت كند؟
جلسه ي دوم: ارائه ي مطالب و مستندات )عكس، نقشه، فيلم و 
كتاب( توسط دانش آموزان و ارائه ي سررسيدها و توضيح درباره ي 

آن ها توسط دانش آموزان داوطلب.
جلسه ي سوم: گفت وگـــو و دوره ي فصل اول كتـــاب همراه با 
ارزشيابي شفاهي با مخاطب قرار دادن دانش آموزاني كه در بحث ها 

كمتر مشاركت مي كنند.
جلسه ي چهارم: گفت وگو و دوره ي فصل دوم كتاب، همراه با 
ارزشيابي شفاهي و مخاطب قرار دادن دانش آموزاني كه در بحث ها 

كمتر مشاركت دارند.

زمان، تداوم و تغييرفرهنگ و هويتنظام اجتماعي

پايه ي سوم

منابع و فعاليت هاي فضا و مکان
اقتصادي

آشنايي با 
ضرورت نظم 
و مقررات در 

مکان هاي متفاوت

آشنايي با برخي از 
نهادهاي اجتماعي 
و نحوه ي برقراري 

ارتباط با آن ها

موزهىپستيا
مراجعهبهسايتآن،
ادارهىراهنمايىو
رانندگى،آتشنشانى،
سازمانانتقالخونيا
مراجعهبهسايتآن

مراجعهبهسايت
مدرسهيامدرسههاى

ديگر
ادارهىثبتاحواليا
مراجعهبهسايتآن

ساختماندرحال
ساختشركت

معمارىيامراجعهبه
سايتآن

بانكيامراجعه
بهسايتآن،

كارخانهىشكالتيا
بيسكوييتسازىيا
مراجعهبهسايتآن

شناخت توانايي ها 
و ويژگي هاي 

فردي خود

شناخت آموزه هاي 
ديني و اخالقي 
در مورد اعضاي 

خانواده و مدرسه 
و به کارگيري 

آن ها

جمع آوري مدارك 
و شواهد مربوط 
به تغييرات خود، 
خانواده يا محيط 

پيرامون

شناخت رابطه ي 
متقابل انسان و 

محيط در برآوردن 
نيازها

شناخت نکات 
ايمني مکان ها و 

رعايت آن ها

آشنايي با لزوم 
کار و درامد، 

پس انداز کردن 
و الگوهاي صحيح 
مصرف و رعايت 

آن

شناخت انواع 
مشاغل

آشنايي با منابع 
طبيعي و اهميت 

آن ها و روش هاي 
حفاظت از آن ها

پايه ي سوم/ برنامه ى فروردين ماه 

شنهادي و جايگزين
4. برنامه هاي بازديد هاي پي
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برنامهیآموزشیاينماهبرایششجلسهپيشبينیوطراحیشد.

جلسه ي اول: گفت وگو درباره ي تعطيات، با جهت دهي معلم به 
سوي مفاهيم درسي. عاوه بر سؤاالت پايه ي قبلي، معلم هم طبق 
قولي كه داده است، به استناد ديده ها و شنيده ها، خواندن كتاب، ديدن 
فيلم و ... در مورد هر سؤال از تجربه هاي خود در طول تعطيات 
صحبت و اطاعات جذاب و جديدي ارائه مي كند. چه كسي در ارتباط 

با جهت هاي اصلي و فرعي جغرافيايي با موردي برخورد كرده است؟
چه كسي در ارتباط با رود، دريا، كوه، قله، جلگه، دشت و پديده هاي 
طبيعي ديگر با نكته ي تازه اي برخورد كرده است؟ چه كسي در ارتباط 
با راه ها )زميني، هوايي و دريايي( با مورد تازه اي برخورد كرده است؟ 
چه كسي در ارتباط با زندگي روستايي و زندگي شهري با موردي 

برخورد كرده است؟
جلسه ي دوم: ارائه ي مطالب و مستندات )عكس، نقشه، فيلم و 
كتاب( توسط دانش آموزان و ارائه ي سررسيد ها و توضيح درباره ي 

آن ها توسط دانش آموزان داوطلب.
جلسه ي سوم: گفت وگو و دوره ي فصل اول كتاب، همراه با ارزشيابي 
شفاهي و با مخاطب قرار دادن دانش آموزاني كه در بحث ها كمتر 

مشاركت دارند.
با  همراه  كتاب،  دوم  فصل  دوره ي  و  گفت وگو  جلسه ي چهارم: 
ارزشيابي شفاهي، با مخاطب قرار دادن دانش آموزاني كه در بحث ها 

كمتر مشاركت دارند.
جلسه ي پنجم: ارزشيابي كتبي. استفاده از جدول تجزيه و تحليل 
ارزشيابي، براي پيدا كردن سؤاالتي كه دانش آموزان در پاسخ دهي به 

آن ها مشكل دارند.
جلسه ي ششم: بحث و گفت وگو درباره ي سؤاالتي كه دانش آموزان 

در پاسخ دهي به آن ها مشكل داشتند.

پايه ي چهارم/ برنامه ى فروردين ماه 
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مفاهيم و دانستني هاي مدني مفاهيم و دانستني هاي تاريخ مفاهيم و دانستني هاي جغرافيا

پايه ي چهارم

آشنايي با وسايل مطالعه در 
جغرافيا و شناخت جهت هاي 

اصلي و فرعي

شناخت ناهمواري هاي ايران 
روي نقشه

شناخت ويژگي هاي آب و هوا و 
انواع آب و هواي ايران و خواندن 

جدول هاي دما و بارش

شناخت موقعيت و ويژگي هاي 
درياهاي شمال و جنوب کشور

شناخت طرز تشکيل، عملکرد و 
فايده هاي رودها در زندگي انسان 
و نمايش آن روي نقشه ي ايران 

شناخت راه و انواع آن، مزاياي 
راه هاي دريايي، هوايي، زميني و 

خواندن نقشه ي راه ها

شناخت ويژگي هاي زندگي 
انسان هاي گذشته ي دور و چگونگي 

پيدايش زندگي کشاورزي، 
روستايي، شهري و تشکيل حکومت

درك نياز به وجود پيامبران الهي و 
شناخت شرايط و زندگي پيامبراني 
همچون نوح )ع(، ابراهيم )ع( و 

حضرت موسي )ع(

شناخت چگونگي شکل گيري و 
سکونت اقوام مهاجر آريايي در 

ايران و تشکيل سلسله هاي 
هخامنشيان و اشکانيان

آشنايي با چگونگي روي کار آمدن 
و فروپاشي ساسانيان، اقدامات و 

وقايع مهم آن دوره

شناخت ويژگي ها و وظايف جوامع 
از کوچك  )خانواده( تا جوامع 
بزرگ تر مانند مدرسه و مسجد

آشنايي با ويژگي ها و کارايي 
جوامع بزرگ همچون روستا، شهر، 

ملت و امت اسالمي

مؤسسهىسحاب،مؤسسهى
گيتاشناسىيامراجعهبهسايتهاى
آنها،فيلمهايمستندطبيعت
ايران)انتشاراتسروش(يامراجعه
بهسايتهاىفيلمهاىمستند

موزهىملىايران)بخشقبل
ازاسالم(،موزهىملك)سكهها(
يامراجعهبهسايتهاىآنها،
مستندهاىتاريخايران)انتشارات
سروش(يامراجعهبهسايتهاى

فيلمهاىمستند
مسجد،سراىمحلهيامراجعهبه

سايتآنها

3. ارائه ى برنامه ى  آموزشى ماه فروردين 

شنهادي و جايگزين
4. برنامه هاي بازديد هاي پي
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برنامهیآموزشیاينماهبرایششجلسهپيشبينیوطراحیشد.
 پايه ي پنجم  / برنامه ى فروردين ماه 

جلسه ي اول: گفت وگو درباره ي تعطيات، با سؤاالت جهت دهنده ي 
معلم به سوي مفاهيم درسي، عاوه بر سؤاالت پايه هاي قبلي. معلم 
هم طبق قولي كه داده است، به استناد ديده ها و شنيده ها، خواندن 
كتاب و ديدن فيلم در مورد هر سؤال، از تجربه هاي خود در طول 
تعطيات صحبت و اطاعات جذاب و جديدي ارائه مي كند. چه كسي 
در مورد وضعيت كشاورزي، دام پروري و منابع انرژي ايران مطلب 
تازه اي شنيده است و مي خواهد براي كاس بگويد؟ چه كسي در 
مورد صنايع مصرفي و صنايع مادر ايران مطلب تازه اي شنيده است و 
مي خواهد براي كاس بگويد؟ چه كسي در مورد كشورهاي همسايه ي 
ايران مطلب تازه اي شنيده است و مي خواهد براي كاس بگويد؟ چه 
كسي در مورد قاره ها، اقيانوس ها، خط استوا، مدارها، نصف النهار، نيم 
كره، حركت هاي كره ي زمين )چرخشي و  انتقالي( مطلب تازه اي 

شنيده است و مي خواهد براي كاس بگويد؟
جلسه ي دوم: ارائه ي مطالب و مستندات )عكس، نقشه، فيلم و 

كتاب( توسط دانش آموزان و ارائه ي سررسيدها و توضيح درباره ي 
آن ها توسط دانش آموزان داوطلب.

جلسه ي سوم: گفت وگو و دوره ي فصل اول كتاب، همراه با ارزشيابي 
دانش آموزاني كه در بحث ها كمتر  دادن  قرار  با مخاطب  شفاهي، 

مشاركت دارند.
با  همراه  كتاب،  دوم  فصل  دوره ي  و  گفت وگو  جلسه ي چهارم: 
ارزشيابي شفاهي، با مخاطب قرار دادن دانش آموزاني كه در بحث ها 

كمتر مشاركت دارند.
جلسه ي پنجم: ارزشيابي كتبي. استفاده از جدول تجزيه و تحليل 
ارزشيابي براي پيدا كردن سؤاالتي كه دانش آموزان در پاسخ دهي به 

آن ها مشكل داشته اند.
جلسه ي ششم: بحث و گفت وگو درباره ي سؤاالتي كه دانش آموزان 

در پاسخ دهي به آن ها مشكل داشته اند.

مفاهيم و دانستني هاي مدني مفاهيم و دانستني هاي تاريخ مفاهيم و دانستني هاي جغرافيا

پايه ي پنجم

شناخت تقسيمات کشوري و 
پراکندگي جمعيت در ايران

آشنايي با ويژگي هاي طبيعي، 
اقتصادي، منابع و امکانات کشور
شناخت کشورهاي همسايه و 

موقعيت آن ها و ويژگي هاي طبيعي 
و اقتصادي آن ها

آشنايي با کره ي زمين، قاره ها و 
ويژگي هاي آن ها

شناخت چگونگي ظهور اسالم و 
گسترش آن

شناخت رويدادهاي مهم تاريخ اسالم از 
هجرت تا وفات رسول اکرم )ص(

آشنايي با جامعه ي اسالمي پس از پيامبر 
اکرم )ص(

آشنايي با حکومت هاي مستقل ايران از 
دوران بني عباس تا پايان حمله ي مغول

آشنايي با سلسله هاي صفويه، افشاريه، 
زنديه، قاجاريه و وقايع مهم هر سلسله

آشنايي با حکومت پهلوي و نحوه ي 
شکل گيري انقالب اسالمي و پيروزي آن

شناخت جمهوري اسالمي
آشنايي با ارکان جمهوري اسالمي 

و وظايف حکومت و مردم در مقابل 
يکديگر

آشنايي با نشانه هاي اسالمي بودن 
جامعه و آثار هر يك

مؤسسهىسحاب،مؤسسهىگيتاشناسى
يامراجعهبهسايتآنها،فيلمهاىمستند
طبيعتايران)انتشاراتسروش(يامراجعه

بهسايتهاىفيلمهاىمستند

موزهىملىايران،موزهىملك)سكهها(،
موزهىآبگينه،مجموعهىسعدآباديامراجعه
بهسايتآنها،مستندهاىتاريخايران
)انتشاراتسروش(يامراجعهبهسايتهاى

فيلمهاىمستند
مراجعهبهسايتمجلسشوراىاسالمى،

وزارتخانههاو...

شنهادي و جايگزين
4. برنامه هاي بازديد هاي پي
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فرهنگسرا،سراىمحله
وكتابخانه

زمان، تداوم و تغييرفرهنگ و هويتنظام اجتماعي

پايه ي ششم

منابع و فعاليت هاي فضا و مکان
اقتصادي

دانش آموزان در 
موقعيت هاي فرضي 

براي انجام فعاليت هاي 
گوناگون تصميم گيري 
و اثرات و پيامدهاي 
تصميم را بررسي و 

مراحل تصميم گيري را 
رعايت مي کنند و نشان 

مي دهند.

دانش آموزان برنامه ي 
روزانه ي خود را نقد 
و در صورت لزوم در 

آن تجديدنظر مي کنند. 
براي اوقات فراغت 

خود برنامه ريزي 
مي کنند و درباره ي 

چگونگي گذران اوقات 
فراغت در محل زندگي 
خود اطالعاتي جمع آوري 

مي کنند.

دانش آموزان نقش 
و تأثيرات دوستي 
را ارزيابي مي کنند، 
مالك ها و معيارهاي 

عقالني و ديني را براي 
انتخاب دوست به کار 
مي گيرند و راهکارهاي 
حفظ دوستي و حقوق 

متقابل دوستي را 
نشان مي دهند.

مراجعهبهسايتهاى
فيلمهاىمستند

موزهىملىايران،
موزهىملك)سكهها(،
موزهىآبگينه،

مجموعهىسعدآباد،
موزهىصلحيامراجعه
بهسايتهاىآنها،
مستندهاىتاريخايران
)انتشاراتسروش(

مؤسسهىسحاب،
مؤسسهىگيتاشناسى
يامراجعهبه

سايتهاىآنها،
فيلمهاىمستند
طبيعتايراناز

)انتشاراتسروش(يا
مراجعهبهسايتهاى
فيلمهاىمستند

كارگاه،كارخانه،شركت
خدماتى،شركت
خدماتىاينترنتىيا
مراجعهبهسايتهاى

آنها

دانش آموزان از طريق 
بررسي مدارك و 

شواهد، ميراث فرهنگي 
به جا مانده از دوره ي 

صفويه و علل شکوفايي 
فرهنگ و هنر را در اين 

دوره بررسي مي کنند.

دانش آموزان آثار و 
مفاخر دوره ي اسالمي را 
مطالعه و اطالعاتي در اين 
باره گردآوري مي کنند. 
علل و عوامل شکوفايي 

علوم و فنون را در 
دوره ي اسالمي بيان و 
نسبت به مفاخر کشور 
خود احساس تعلق و 
افتخار پيدا مي کنند.

دانش آموزان لزوم 
رعايت آداب اخالقي و 
آموزه هاي ديني را در 

موارد گوناگون )پوشاك، 
مصرف غذا و مصرف 
منابع( تجزيه و تحليل 
مي کنند و نسبت به 
رعايت اين آموزه ها 

در زندگي تمايل نشان 
مي دهند.

دانش آموزان علل و 
عوامل و شيوه هاي 

استعمارگران را براي 
نفوذ به ايران بررسي 
و درباره ي آن اظهارنظر 
مي کنند و تالش هاي 

مردم ايران و مبارزان 
با استعمار را تجزيه و 

تحليل مي کنند.

دانش آموزان علل و 
عوامل دفاع مقدس و 
ويژگي هاي حماسه ي 
فتح خرمشهر را از 

طريق منابع و مدارك 
و شواهد بررسي 

مي کنند و نسبت به 
قدرداني از شهدا 
و ايثارگران و دفاع 
از تماميت ارضي 

ايران واکنش نشان 
مي دهند.

دانش آموزان تغيير 
و تحول و تداوم را 
در برخي پديده هاي 
اجتماعي و فرهنگي 

مانند پوشاك و 
گذران اوقات فراغت 

شناسايي و بيان 
مي کنند.

دانش آموزان عوامل 
طبيعي و انساني مؤثر در 
کشاورزي )فضا و مکان( 
و پراکندگي جغرافيايي 

و تنوع محصوالت 
کشاورزي در ايران را 
دسته بندي و رابطه ي 

انسان و محيط را تشريح 
مي کنند و براي کار 

کشاورزان ارزش قائل 
مي شوند.

دانش آموزان موقعيت 
جغرافيايي و ويژگي هاي 
درياهاي ايران را نشان 

مي دهند، رابطه ي 
انسان و دريا را در ابعاد 
گوناگون تشريح مي کنند 
و لزوم حفاظت از درياها 
را به عنوان يك نعمت 
خداوندي بيان مي کنند.

دانش آموزان ويژگي ها 
و ضرورت هاي مرزها 

را شناسايي و درباره ي 
برخي از کشورهاي 
همسايه اطالعاتي 

جمع آوري و آن را با هم 
مقايسه مي کنند.

دانش آموزان برخي 
از گروه هاي شغلي و 

نقش و کار آن ها را در 
فعاليت هاي اقتصادي 
)کشاورزي، پوشاك و 
دريا( شناسايي و بيان 

مي کنند.

دانش آموزان فرايند 
توليد برخي کاالها را از 
منبع تا مصرف شناسايي 
مي کنند، به طور  متوالي 

نشان مي دهند و 
شيوه هاي تصميم گيري 
عاقالنه را در خريد و 
مصرف کاالها از خود 

بروز مي دهند.

دانش آموزان انواع 
منابع انرژي را شناسايي 

و با يکديگر مقايسه 
مي کنند، پراکندگي 

جغرافيايي برخي منابع 
مهم انرژي را در کشور 

روي نقشه معين و 
ضرورت هاي حفاظت از 
انرژي را به طور مستقل 
بيان مي کنند و نسبت به 
مصرف بهينه حساسيت 

نشان مي دهند.

شنهادي و جايگزين
4. برنامه هاي بازديد هاي پي
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اردیبهشتفروردینپایه
هفته ي چهارمهفته ي سومهفته ي دومهفته ي اول هفته ي چهارمهفته ي سوم

مرور برنامه ي سوم
امتحاناتدوره ي فصل  7دوره ي فصل هاي 5-6دوره ي فصل هاي 3-4دوره ي فصل هاي 1-2تعطیالت

مرور برنامه ي چهارم
امتحاناتدوره ي فصل 6دوره ي فصل  5دوره ي فصل هاي 3-4دوره ي فصل هاي 1-2تعطیالت

مرور برنامه ي پنجم
امتحاناتدوره ي فصل  5دوره ي فصل 4دوره ي فصل  3دوره ي فصل هاي 1-2تعطیالت

مرور برنامه ي ششم 
تعطیالت

دوره ي فصل هاي 
3-2-1

دوره ي فصل هاي 
6-5-4

دوره ي فصل هاي 
9-8-7

دوره ي  فصل هاي 
امتحانات12-11-10

5. جدول مرور درس ها

برنامهیآموزشیاينماهبرایششجلسهپيشبينیوطراحیشد.

جلسه ي اول: گفت وگو درباره ي تعطيات، با جهت دهي معلم به 
سوي مفاهيم درسي، عاوه بر سؤاالت پايه هاي قبلي. معلم هم طبق 
قولي كه داده است، به استناد ديده ها و شنيده ها، خواندن كتاب و 
ديدن فيلم در مورد هر سؤال، از تجربه هاي خود در طول تعطيات 
صحبت و اطاعات جذاب و جديدي ارائه مي كند. چه كسي مي خواهد 
درباره ي برنامه ريزي روزانه و اوقات فراغت خود در روزهاي تعطيل 
رابطه ي  درباره ي  براي كاس صحبت كند؟ چه كسي مي خواهد 
دوستي جديدي كه با توجه به ماك هاي صحيح پيدا كرده است، 
براي كاس صحبت كند؟ چه كسي به مناطق كشاورزي سفر كرده 
است و مي خواهد در مورد عوامل طبيعي و انساني مؤثر در كشاورزي 
و محصوالت كشاورزي براي كاس صحبت كند؟ چه كسي به مناطق 
ساحلي سفر كرده است و مي خواهد درباره ي استفاده هايي كه از دريا 
مي شود، خطراتي كه دريا و موجودات داخل آن را تهديد مي كند و 
نحوه ي حفاظت از دريا، براي كاس صحبت كند؟ چه كسي به مناطق 
مرزي سفر كرده است و مي خواهد در مورد شرايط زندگي در آنجا و 
رابطه ي آن ها با كشورهاي همسايه براي كاس صحبت كند؟ چه 

كسي مي خواهد درباره ي مواد اوليه و نحوه ي تهيه ي لباس هايي كه در 
تعطيات ديده است براي كاس صحبت كند؟

جلسه ي دوم: ارائه ي مطالب و مستندات )عكس، نقشه، فيلم و 
كتاب( توسط دانش آموزان و ارائه ي سررسيدها و توضيح درباره ي 

آن ها توسط دانش آموزان داوطلب.
جلسه ي سوم: گفت وگو و دوره ي فصل اول كتاب، همراه با ارزشيابي 
دانش آموزاني كه در بحث ها كمتر  دادن  قرار  با مخاطب  شفاهي، 

مشاركت دارند.
با  همراه  كتاب،  دوم  فصل  دوره ي  و  گفت وگو  جلسه ي چهارم: 
ارزشيابي شفاهي، با مخاطب قرار دادن دانش آموزاني كه در بحث ها 

كمتر مشاركت دارند.
جلسه ي پنجم: ارزشيابي كتبي. استفاده از جدول تجزيه و تحليل 
ارزشيابي براي پيدا كردن سؤاالتي كه دانش آموزان در پاسخ دهي به 

آن ها مشكل داشته اند.
جلسه ي ششم: بحث و گفت وگو درباره ي سؤاالتي كه دانش آموزان 

در پاسخ دهي به آن ها مشكل داشته اند.

 پايه ي ششم  / برنامه ى فروردين ماه 

3 . ارائه ى برنامه ى آموزشى ماه فروردين 

تصوير صفحه سايت موسسه جغرافيايي سحاب
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بخشي از اطالعات الزم در خصوص وضعيت يادگيري دانش آموزان در پايه ي 
ششم از طريق آزمون هاي هماهنگ منطقه اي جمع آوري مي شود. از اين 

رو، ارزشيابي از يادگيري هاي دانش آموزان در اين پايه ويژگي هاي خاصي 
دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين نوشته، چگونگي ارزشيابي در 
طول سال تحصيلي و پايان آن و ويژگي هاي آزمون پاياني درس مطالعات 

اجتماعي بيان شده است. 

ارزشيابى پيشرفت تحصيلى 
مطالعات اجتماعى در پايه ى ششم

- بـه جـاي سـؤال از اطاعـات بـه خاطر 
سـپرده شـده ي دانش آمـوزان، اطاعـات 
الزم بـه آن هـا داده شـود و بـا سـؤاالت 
تحليـل  و  تجزيـه   زمينـه ي  مناسـب 
اطاعات داده شـده، اسـتنباط و ادراك از 

اطاعـات مذكـور فراهـم شـود. 
- دانش آمـوزان در موقعيت هـاي فرضـي 
قـرار گيرنـد و بـه سـؤاالت مطـرح شـده 
در آن مـورد پاسـخ دهنـد؛ سـؤاالتي كه 
مثًا ممكن اسـت نيازمنـد تصميم گيري 
بـه جـاي شـخصيت هاي موجـود در آن 

موقعيت باشـند يـا ... . 
مسـتلزم  سـؤاالت  بـه  پاسـخ گويي   -
برقـراري ارتباط بين مفاهيم عنوان شـده 
و اسـتنباط و نتيجه گيري از آن ها باشـد. 
- پاسـخ گويي به سـؤاالت مسـتلزم درك 
و تشـخيص شـرايط موجود و پيش بيني 

نتايـج و پيامدهاي آن ها باشـد. 
دو  مقايسـه ي  بـراي  دانش آمـوزان   -
موضـوع يا اسـتدالل در مورد پاسـخ هاي 
خـود، اطاعات مطـرح شـده در درس را 

كنند.  بيـان 
- دانش آمـوزان نظـر خـود را ارائـه كنند 
و بتواننـد بـراي دفـاع از نظر خـود داليل 

قابـل قبول ذكـر كنند. 

نکات قابل توجه در طراحی سؤاالت 
آزمون های پايانی پايه ی ششم

نکات كلي در مورد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در درس مطالعات 
اجتماعي پايه ي ششم 

- اگر ارزشیابي در خدمت آموزش و یادگیري باشد، نقش و جایگاه انواع ارزشیابي 
حفظ خواهد شد و ابزارهاي متنوعي نیز در این زمینه به خدمت گرفته خواهند شد. 
به عبارت دیگر، ارزشــیابي با برگزاري آزمون، آن هم در پایان فرایند یادگیري، 
مترادف نیست. با درخدمت یادگیري قرار گرفتن ارزشیابي، امکان توجه متناسب 
به ارزشیابي مستمر و ابزارهاي متنوع آن و نیز استفاده از نتایج ارزشیابي در بهبود 

فرایند یادگیري هم فراهم خواهد شد. 
- ارزشــیابي از پیشرفت تحصیلي باید با هدف هاي برنامه  هاي درسي منطبق و 
بــا روش هاي یاددهي- یادگیري مورد تأکید برنامه هماهنگ باشــد. از این  رو، 
الزم است در طراحي آزمون ها سطوح مختلف یادگیري مورد توجه قرار گیرد تا 
محتوا و روش ارزشیابي  تنها به سنجش محفوظات دانش آموزان معطوف نباشد. 
فعالیت هاي کتاب هاي درسي و کار، نمونه و الگوي خوبي براي طراحي آزمون هاي 
متناســب با اهداف درس ها هستند. الزم به ذکر است، ارائه ي سؤاالت کلیشه اي 
متکي بر حافظه و سوق دادن دانش آموزان به استفاده از کتاب هاي تست رایج در 
بازار، از جمله آسیب هاي ارزشیابي هاي مرسوم هستند و مانعي جدي براي تحقق 

اهداف برنامه هاي درسي به  شمار مي روند. 
- ارزشیابي مســتمر وسیله اي اســت براي آگاهي یافتن از نقاط قوت و ضعف 
یادگیــري دانش آموزان و اشــکاالت احتمالي تدریس معلم. بــه عبارت دیگر، 
ارزشیابي مستمر به معناي برگزاري امتحانات مکرر کتبي و شفاهي نیست و هر 
فعالیتي که دانش  آموز در فرایند یادگیري انجام مي دهد، مي تواند فرصتي براي 
جمع آوري اطالعات در این زمینه باشد )به طور مثال، بحث  و گفت وگو، تحقیق، 

درست کردن مدل و ماکت و پوستر، آزمایش، و جمع آوري نمونه(. 

ارزشيابى 
در خدمت يادگيرى 

دكتر ناهيد فالحيان، دكتر طيبه حمزه بيگي،
زهرا سادات ياسيني

برنامه ي درسي- مطالعات اجتماعي
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ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در درس مطالعات اجتماعي پايه ي ششم

ها/ 
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درس هاي مرتبط 
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نسبت توجه به هدف نحوه ي ارزشيابي مناسب
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نظام اجتماعي

1. دانش آموزان در موقعيت هاي فرضي، براي تصميم گيري در مورد 
مســائل، آثار و پيامدهاي آن را بررســي و مراحل تصميم گيري را 

رعايت مي كنند و نشان مي دهند. 

٭٭3و4

%20
2. دانش آ موزان برنامــه ي روزانه ي خود را نقد و در آن تجديد نظر 
مي كننــد. درباره ي چگونگي گذران اوقات فراغت  در محل زندگي 
خــود اطاعات جمع آوري و برنامه ي مناســبي براي گذران اوقات 

فراغت خود تنظيم مي كنند. 

٭٭13 و14

3. دانش آموزان نقش و آثار دوستي را ارزيابي مي كنند و ماك ها و 
معيارهاي عقاني و ديني را براي انتخاب دوست به كار مي گيرند و 
راهكارهاي حفظ دوستي و حقوق متقابل دوستي را نشان مي دهند. 

٭٭1 و2

فضا و مكان

4. دانش آموزان عوامل طبيعي و انســاني مؤثر در كشاورزي )فضا و 
مكان( و پراكندگي جغرافيايي و تنوع محصوالت كشاورزي در ايران 
را دســته بندي و رابطه ي انسان و محيط را تشريح مي كنند و براي 

كار كشاورزي ارزش قائل مي شوند. 

٭٭5 و 6

%30 5. دانش آموزان موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي درياهاي ايران را 
نشــان مي دهند و رابطه ي انسان و دريا را در ابعاد گوناگون تشريح 
و لــزوم حفاظت از درياها را به عنوان يــك نعمت خداوندي بيان 

مي كنند. 

٭٭17 و 18

6. دانش آموزان ضرورت وجود مرزها و ويژگي هاي آن ها را شناسايي 
و درباره ي برخي كشورهاي همســايه اطاعاتي جمع آوري و اين 

كشورها را با هم مقايسه مي كنند. 

٭٭19 و 20

و  تــداوم  زمان، 
تغيير

7. دانش آموزان علل و عوامل و شيوه هاي استعمارگران را براي نفوذ 
به ايران بررسي و درباره ي آن اظهار نظر مي كنند و تاش هاي مردم 

ايران و مبارزان با استعمار  را تجزيه و تحليل مي كنند. 

٭٭21 و 22

%15
8. دانش آموزان علل و عوامل دفاع مقدس و ويژگي هاي حماسه ي 
فتح خرمشهر را از طريق منابع و شواهد و مدارك بررسي مي كنند و 
نسبت به قدرداني از شهدا و ايثارگران و دفاع از تماميت ارضي ايران 

واكنش نشان مي  دهند. 

٭٭23 و 24

9. دانش آمــوزان تغييــر و تحول و تــداوم را در برخي پديده هاي 
اجتماعي و فرهنگي مانند پوشاك و گذران اوقات فراغت شناسايي 

و بيان مي كنند. 

7 و 9 و 11 و 14 
و 15 و 22 و 24

٭

فرهنگ و هويت

10. دانش آموزان از طريق بررسي شواهد و مدارك، ميراث فرهنگي به 
جاي مانده از دوره ي صفويه و علل شكوفايي فرهنگ و هنر را در اين 

دوره بررسي مي كنند و به حفظ و تأثير اين آثار عاقه  نشان مي دهند. 

**11 و 12

%15
11. دانش آموزان آثار و مفاخر دوره ي اسامي را مطالعه و اطاعاتي 
در اين باره گردآوري مي كنند، و علل و عوامل شكوفايي علوم و فنون 
را در دوره ي اســامي بيان مي كنند و نسبت به مفاخر كشور خود 

احساس تعلق و افتخار دارند. 

**9 و 10

12. دانش آموزان  لزوم رعايــت آداب اخاقي و آموزه هاي ديني را 
در مســائل مختلف )پوشاك، مصرف غذا و مصرف منابع( تجزيه  و 
تحليل مي كنند و نســبت به رعايت اين آموزه ها در زندگي تمايل 

نشان مي دهند. 

1 و2 و4 و6 و 8 
و 14 و 16 و 18

*

و  منابــع 
ي  ليت هــا فعا

اقتصادي

13. دانش آموزان انواع برخي گروه هاي شــغلي و نقش و كار آن ها 
را در فعاليت هاي اقتصادي )كشــاورزي، پوشاك و دريا(شناسايي و 

بيان مي كنند. 

5 و 6 و 7 و 8 و 
11 و 12 و 13 و 
14 و 15 و 16 و 

17 و 18

**

%20
14. دانش آموزان فرايند توليد برخي كاالها را از منبع تا مصرف شناسايي 
مي كنند، به  طور متوالي نشان مي دهند و به شيوه هاي تصميم گيري 

عاقانه در خريد و مصرف كاالها توجه مي كنند.

*6 و 8 و 16 و 18

15. دانش آموزان انواع منابع انرژي را شناسايي و با يكديگر مقايسه 
مي كنند، پراكندگي جغرافيايي برخي منابع مهم انرژي را در كشور روي 
نقشه معين مي كنند، ضرورت هاي حفاظت  از انرژي را به طور مستدل 

بيان مي كنند و نسبت به مصرف بهينه حساسيت نشان مي دهند. 

**7 و 8
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نمونه  سؤاالت آزمون پاياني مطالعات اجتماعي ششم 
1. پروانـه در كاس ششـم ابتدايـي درس مي خواند و بايد سـال آينده در كاس اول 
متوسـطه ثبت نـام كنـد. در منطقـه ي زندگـي او دو مدرسـه وجود دارد كه شـرايط 
متفاوتـي دارنـد؛ بـراي مثـال، يكي غيـر دولتـي و ديگـري دولتي، يكـي نزديك به 

خانـه و ديگري دورتـر و ... . 
به پروانه بگوييد براي آنكه درست تصميم بگيرد، چه مراحلي را طي كند؟ 

2. چرا تصميم گيري كار مهمي است؟ يك مثال بزنيد. 
3. روي شكل، نمودار زندگي روزانه ي حسين را طبق راهنما كامل و رنگ  كنيد. 

راهنما: 

آيا به  نظر شما برنامه ي حسين متعادل است؟ چرا؟
4. نزديك تريـن مكان هـاي گذرانـدن اوقـات فراغـت در محـل زندگـي شـما كـه مي توانيد روزهـاي تعطيل يـا تابسـتان از آن ها 

اسـتفاده كنيـد، كدام انـد؟ نـام دو مورد را بنويسـيد.
5. وقتي مي خواهيد دوستي براي خودتان انتخاب كنيد، چه ماك هايي را در نظر مي گيريد؟ سه مورد بنويسيد. 

6. امسال علي وارد مدرسه ي جديدي شده و دوستان تازه اي پيدا كرده است.
براي آنكه علي با دوستانش روابط خوبي داشته باشد و دوستي هايشان محكم تر شود، چهار توصيه به او بنويسيد. 

 

.......................................................... اول
.............................................. 

 

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

 ...................................................... دوم
.............................................................. 

.....................................................  سوم 

ظهر12   

نیمهشب 12  

صبح6  بعدازظهر6  

 

 سعي کن................ -1

2-   
3-   
4-  
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7. نمودار عوامل طبيعي و انساني مؤثر در كشاورزي را كامل كنيد.

8. به عوامل طبيعي مؤثر در كشاورزي توجه كنيد )آب، خاك، آب و هوا(
كشور ما در كدام يك از اين عوامل با مشكل روبه رو است؟ چرا؟

9. علـي آقـا و پسـرانش در يكـي از روسـتاهاي اصفهـان زميـن بزرگـي دارنـد كـه در آن گوجـه، خيار، كـدو و محصـوالت ديگر 
مي كارنـد. پسـران در شـخم زدن زميـن و آمـاده كردن آن براي كاشـتن بـذر، كود دادن، كنـدن علف هاي هرز، سمپاشـي، چيدن 
و جمـع آوري محصـول، قـرار دادن آن هـا در جعبـه و بـردن بـه بـازار بـه پدر كمـك مي كنند. آن هـا بذر، كود، سـم و ابـزار مورد 

نيـاز خـود را از بـازار و اداره ي كشـاورزي در شـهر مي خرند. 
الف( فعاليت هاي خانواده ي علي آقا را در جدول دسته بندي كنيد:

ب. بگوييد در فعاليت هاي آنان كدام عوامل طبيعي و كدام عوامل انساني مؤثر بوده اند؟ 
عوامل طبيعي: 
عوامل انساني: 

10. آقـاي محمـودي مي خواهـد در تمـام سـال گوجـه، خيـار و بادمجان بـكارد و بفروشـد، اما منطقـه ي زندگي او زمسـتان هاي 
بسـيار سـردي دارد. بـراي اينكـه بـه هـدف خود برسـد، چه بايـد بكند؟ توضيـح دهيد. 

11. فـرض كنيـد مـردم يـك منطقه از شـما خواسـته اند به آن ها بگوييـد چه كارهايـي انجام بدهند تـا هزينه ي بـرق آن ها كمتر 
شـود. چـه توصيه هايي بـراي آن ها مي نويسـيد؟ 

12. ليـا بـا پـدرش براي خريـد يخچـال رفته اند. دو يخچـال با دو برچسـب انرژي 
وجـود دارد. كـدام را انتخـاب كنند؟ چرا؟ 

 
13. در جدول زير سوخت هاي فسيلي را با انرژي خورشيدي مقايسه كنيد. 

 

 عوامل طبیعي

 خاك

  نيعوا مل انسا

دموا   

 

برداشتداشتكاشت

چيدن محصول

 

 
E  

 

 
E  

انرژي  خورشيديسوخت هاي فسيلي
چيدن محصولاز نظر هزينه

از نظر تمام شدن 
از نظر آلودگي
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14. درياهـاي شـمال و جنـوب ايـران نعمت هـاي خداوندي هسـتند. براي هر يـك از انواع اسـتفاده از دريا نمونه اي بنويسـيد. )با 
ذكر نـام دريا( 

- دريا و منابع غذايي: مثًا
- دريا و منبع انرژي: 
- دريا و گردشگري: 
- دريا و بازرگاني: 

اكنون بگوييد »سازمان شيات جمهوري اسامي ايران« در كدام يك از موارد باال )4، 3، 2، 1( فعاليت مي كند؟ 
15. فـرض كنيـد از شـما خواسـته اند براي محافظت از درياها چند دسـتورالعمل بنويسـيد تـا روي تابلويي در كنار سـاحل نصب 

كننـد. شـما چه مواردي را مي نويسـيد؟ )سـه مورد(

16. فرزاد به شهري مسافرت كرده و يك نقشه ي گردشگري خريده است. از اين نقشه چه استفاده هايي مي تواند بكند؟ 
17. اگر شما در زمان جنگ تحميلي به دنيا آمده بوديد و مي ديديد دشمن به خاك ايران حمله كرده است، چه كارهايي مي كرديد؟ 
18. در زمـان جنـگ تحميلـي، آن عـده از مـردم كـه نمي توانسـتند بـه جبهـه برونـد، در پشـت جبهـه بـه رزمنـدگان كمـك 

مي كردنـد. اگـر شـما در آن زمـان زندگـي مي كرديـد، در پشـت جبهـه از چـه راه هايـي بـه رزمنـدگان كمـك مي كرديـد؟ 
19. براي تعيين خطوط مرزي بين كشورها چه مراحلي طي مي شود؟ 

20. نمودار علت و معلول را كامل كنيد. 

 ابتدا کشورها بر سر خطوط مرزي به توافق میرسند  

 بعد ...........................................................................

بعد 
                                                   ..........................................................................

 علت 

 

 

امنیت در راهها برقرار بود و کاروانسراهاي زیادي ساخته شده 
 بودند و کاروانها با آسودگي سفر میکردند.

 
 

 معلول

شکوفایي و رونق هنر و 
معماري در دورة 
صفویه و آباداني 

 اصفهان
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21. خط زمان را بخوانيد و جاي خالي را كامل كنيد.

فـرض كنيـد چهـار كتـاب از چهـار دانشـمند به جـا مانده كـه هر كدام در يكي از سـال ها نوشـته شـده اسـت. بگوييـد هر كتاب 
مربـوط بـه كدام قرن اسـت؟ 

مثال: 
کتاب الف 140 هجري------<      نیمه ي اول قرن دوم هجري

کتاب ب  240 هجري  ------<   ................................
کتاب ج  360 هجري  ------<    ..............................
کتاب د     475 هجري ------<   ..............................

23. روي نقشه موارد را بنويسيد. 
نام تنگه 

نام بزرگ ترين جزيره 
نام بندرها 

نام دريا

24. ايران چه شباهت هايي با كشورهاي همسايه دارد؟ توضيح مختصر بنويسيد. 

25. در هنگام مصرف غذا چه نكاتي را رعايت مي كنيد كه در دين به آن  سفارش شده است؟ دو مورد را بنويسيد؟ 
26. درباره ي مشاغل به اين سؤال ها پاسخ دهيد: 

الف. پنج شغل كه با دريا سروكار دارند: 
ب. پنج شغل كه با توليد پوشاك مرتبط هستند: 

پ. وظيفه و كار مرزبان: 
27. به نظر شما استفاده از نيروگاه برق حرارتي بهتر است يا نيروگاه برق آبي؟ دليل بياوريد. 

از نظر زبان:

از نظر دين:

از نظر جشن هاي مذهبي:
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در كارگاهي كه تابستان گذشته با حضور آموزگاران پايه هاي سوم تا ششم 
درس مطالعات اجتماعي، با هدف تسهيل جريان ياددهي - يادگيري 

موضوعات اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان برگزار شد، 
بر اين موضوع تأكيد شد كه دانش آموزان با انتخاب رشته ي تحصيلي و 
اشتغال به شغل، به احساس رضايت و خشنودي از خويشتن و شناخت 

و درك و تمرين رفتارهاي اجتماعي مناسب، براي حضور مفيد و مؤثر در 
جامعه نياز دارند. بهترين زمان براي شكل گيري مباني ذهني الزم و گرايش 
به عادت هاي رفتاري مناسب در اين زمينه، دوره ي پيش دبستان و دبستان 

است. بنابراين، ضروري است آموزش درس مطالعات اجتماعي با توجه و 
دقت بيشتري صورت گيرد.

1. بازخورد فعاليت هاى آموزشى ماه فروردين

دوره کـردن درس هـا طبـق برنامـه بـا بـه بحث گذاشـتن مطالب درسـی انجام شـد. 
دانش آمـوزان دانسـته های قبلـی خـود را بـا ذکـر مثـال از تجربه هـاي شـخصی و 
شـنيده های تـازه ی خـود مطـرح کردنـد. گفت وگوهـا توسـط معلـم هدايـت شـد تا 

سـرفصل های کتـاب مـورد بحـث قـرار گيرند.
از هـر پايـه يـک نفـر بـه انتخـاب دانش آمـوزان کاس و بـه سرپرسـتی دانش آمـوز 
پايـه ي ششـم، بـرای اجـرای يـک نمايـش هم زمـان از تاريـخ دوره ي ابتدايـی، جمع 
شـدند. قرار شـد هـر پايه طـی دو دقيقه مطالب درسـی مربوط به تاريـخ کتاب خود 
را ارائـه دهـد. زندگـی انسـان ابتدايی به کاس سـوم، دوره ي قبل از اسـام به کاس 
چهـارم، دوره ي بعـد از اسـام بـه کاس پنجـم و دوره ی معاصـر بـه کاس ششـم 

اختصـاص يافـت. محـل اجرا کنـار يکی 
زمـان  و  مدرسـه  حيـاط  ديوارهـای  از 
يکـی از زنگ هـای تفريـح تعييـن شـد. 
اجـرای نمايـش و شـرايط تماشـاچيان، 
در روز قبـل و سـر صـف، بـرای همـه ي 
بـود.  دانش آمـوزان توضيـح داده شـده 
از هـر کاس يـک نفر مسـئول برقراری 
نظم شـد. پوسـترهايي که از قبـل برای 
نشـان دادن تاريـخ ايران در مراسـم قبل 
از عيـد نـوروز تهيـه شـده بـود، دوبـاره 
بـه ديـوار نصب شـدند و نماينـدگان هر 

جلسه ى هفتم معلمان درس فعالیت های اجتماعی ابتدایی
هفته ى آخر فروردين

دستورجلسه
1 بازخورد فعاليت هاي آ موزشي ماه فروردين

2  برنامه ي درسي ماه ارديبهشت
3 مشكالت اجرايي برنامه ي سال جاري

4 پيشنهادهايي براي تدوين برنامه ي سال آ ينده
م 

ي ه
هاي

قد
ت ن

 اس
كن

مم
كه 

ت 
 اس

شي
وز

 آم
حد

ك وا
ي ي

ه ها
جرب

ز ت
ي ا

رش
گزا

ش 
 بخ

ين
ب ا

طال
ه م

وع
جم

ي: م
آور

ياد
ي 

رس
ي د

مه 
رنا

ه ب
ي ب

دار
وفا

 با 
ته 

 الب
ن و

دتا
خو

ي 
سه 

در
ط م

راي
 ش

ا با
شم

كه 
ت 

 اس
ين

م ا
مه

ي 
ته 

 نك
شد.

د با
وار

ن 
ر آ

ب
يد.

 كن
هم

فرا
ن 

نتا
وزا

ش آم
 دان

اي
 بر

ب را
اس

 من
ري

دگي
ط يا

راي
، ش

لي
م

گام بعدى چيست؟
بررسى مشكالت اجرايى و پيشنهادهايى 

براى تدوين برنامه ى سال آينده
آموزش مطالعات اجتماعى در ماه ارديبهشت

كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشيزهرا يوسفي

برنامه ي درسي- مطالعات اجتماعي
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پايـه در جـای خـود مسـتقر شـدند. 
می شـدند،  ارائـه  بايـد  کـه  مطالبـی 
بـا همـکاری معلمـان تهيـه و توسـط 
بيـان  ترتيـب  بـه  نمايش دهنـدگان 
دانش آمـوزان  بـرای  برنامـه  شـدند. 
اسـتقبال  آن  از  و  بـود  ديگـر جالـب 

کردند.
انجـام برنامه ي بازديدهـا به طور کامل 
مقـدور نبـود و از سـايت های مراکـز 
مـورد بازديـد بـرای توضيـح مطالـب 

شد. اسـتفاده 

بـراي برنامه ريزي درسـي ماه هـاي فروردين و ارديبهشـت، يك بـار ديگر مفاهيم 
و موضوعـات كتـاب را بررسـي كرديـم تـا بتوانيم برنامه ي شـش هفتـه ي بعد از 
نـوروز را طـوري طراحـي كنيم كه نقـاط ضعف احتمالـي در يادگيـري كاس را 
پوشـش دهيـم )دوره ي كتـاب همـراه بـا ارزشـيابي(، و برنامه هايي براي توسـعه 
و تعميـق آموخته هـاي دانش آمـوزان و ارتقـاي سـطح مهارت هـاي آنـان ترتيـب  
دهيـم )بازديـد، ديـدن فيلـم و معرفـي كتـاب(؛ با ايـن اميد كـه آنچه قـرار بوده 
بـه دانش آمـوزان بياموزيـم خـود آموخته ايـم و مهارت هايـي را كـه قرار بـوده در 
آن هـا رشـد دهيـم، در خود رشـد داده ايـم و در اين مـدت از تجربه هـاي يكديگر 

اسـتفاده كـرده و آن هـا را در اجـرا آزموده ايم.

دانستني ها و مهارت ها
انـرژي، شـناخت منابـع و فعاليت هـای  ايـران، منابـع  - ويژگي هـاي طبيعـي 

اقتصـادی، شـناخت فضـا و مـکان؛
- تاريخ بشر اوليه، تاريخ ايران، نظام اجتماعی و حکومت ايران؛

- توجـه بـه تاريخچـه ي پديده هـا و رخدادها )حال، گذشـته و آينـده( روی خط 
زمـان، جمـع آوری مـدارک و شـواهد بـرای تجزيـه و تحليل و جمع بنـدی، درک 

زمـان، تغييـر و پيشـرفت، برنامه ريزی و مديريـت زمان؛
- آمـوزش اهميـت و کارکـرد نقشـه، نماد و نمـودار در يادگيری تاريـخ و جغرافيا 

و نحـوه ی اسـتفاده از آن ها؛ 
- توجه به اهميت محيط زيست و آموزش روش های حفظ محيط زيست؛ 

- شـناخت عناصـر فرهنگـی و اهميت هويت فرهنگـی، و توجه بـه نقش اخاق، 
ارزش هـا و نگرش ها در شـکل گيری هويـت فرهنگی؛

- تشخيص نکات ايمنی در خانه، مدرسه و خيابان، و روش های رعايت آن ها؛
- شـناخت روابـط با افـراد در خانه، مدرسـه، مکان های عمومـی، جامعه و رعايت 

قوانين مربـوط به ارتبـاط با آن ها؛ 
- گفت وگـوی مؤثـر و سـازنده، هم فکـری و تعامـل، حضـور مؤثـر در گـروه، 

گروهـی؛ فعاليت هـای  در  فعـال  مشـارکت 
- شـناخت اسـتعدادها، توانايی ها و عاقه هاي خود، شـناخت ديگران، همدردی، 

همدلی و رعايـت حقوق ديگران؛
- درک لـزوم مقـررات اجتماعـی، رعايت مقـررات اجتماعی، شـناخت ارزش های 
اجتماعـی، رعايـت ارزش هـای اجتماعی، توجه بـه محيط اطـراف و تغييرات آن؛ 
طبـق ايـن برنامه ريـزی، مطالـب ارائه شـده در هـر فصـل در تاريخ تعيين شـده 
در کاس مـورد بحـث و گفت وگـو قـرار می گيـرد و برنامه هـای بازديـد و ديـدن 
فيلـم و مراجعـه به سـايت های مراکز مورد بازديـد و معرفی کتـاب در حد امکان 

می شـود. انجام 

2. برنامه ی درسی ماه ارديبهشت
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اردیبهشتپایه
هفته ي چهارمهفته ي سومهفته ي دومهفته ي اول

آمادگي براي امتحاناتدوره ي فصل 7دوره ي فصل هاي 5-6دوره ي فصل هاي 3-4سوم
آمادگي براي امتحاناتدوره ي فصل  6دوره ي فصل 5دوره ي فصل هاي 3-4چهارم
آمادگي براي امتحاناتدوره ي فصل  5دوره ي فصل  4دوره ي فصل هاي 3پنجم

دوره ي فصل هاي ششم
6-5-4

دوره ي فصل هاي 
9-8-7

دوره ي فصل هاي 
آمادگي براي امتحانات12-11-10

برنامه ي دوره ي درس ها

در ابتـداي سـال تحصيلـي، از همـكاران خواسـته شـد مشـكات 
پيش آمـده در حيـن آمـوزش و راه حل هـاي اعمال شـده و نتايج آن ها 
را مرحلـه بـه مرحله ثبـت كنند تا بـراي برنامه ريزي آموزشـي سـال 

بعـد از آن ها اسـتفاده شـود.
زمـان: كمبـود وقت بـراي اجراي برنامـه، از جمله مشـكاتي بود كه 
در ابتـداي سـال بيشـتر به چشـم مي خـورد. امـا به تدريـج و با جلب 
توجـه و عاقـه ي دانش آمـوزان و همكاري آن ها در پروسـه ي آموزش، 
كاهـش يافـت. با توجـه به اينكه دقـت، حضور ذهن و سـرعت انتقال 
معلـم بـراي انجـام كار، همچنين، داشـتن سـناريوي آماده بـراي هر 
جلسـه، بسـيار ضروري اسـت، نبـود هر كـدام از ايـن مـوارد مي تواند 
اسـتفاده ي مطلـوب از زمـان را در هر جلسـه ي آموزشـي تحت تأثير 

قـرار دهد. 
هماهنگـي بـا سـاير كاركنـان مدرسـه: در اجـراي برنامه هاي 
دانش آمـوز محـور، كمـك و همراهـي كليـه ي كاركنان مدرسـه الزم 
مي شـود. مدير مدرسـه و معاونان و معلمان درس هـاي ديگر در انجام 
اين گونـه برنامه هـاي آموزشـي بسـيار مؤثرنـد. در مـواردي كـه ايـن 

همـكاري وجـود نداشـت، برنامـه دچـار اختال مي شـد.
همـكاري نكـردن بعضي والديـن: بـراي آن دسـته از والدين كه 
خواسـتار تمركـز معلم بر درس هـاي رياضي و علـوم بودند، اختصاص 

وقـت و انـرژي روي درس مطالعـات اجتماعـي قابـل قبـول نبـود و 
عكس العمـل منفـي نشـان مي دادنـد. بـا وجـود برگـزاري جلسـات 
توجيهـي در طـول سـال، بـاز هـم تعـدادي از آن ها تـا پايان سـال با 

برنامـه همراه نشـدند.
همراهـي نكـردن بعضـي دانش آمـوزان: اجـراي ايـن برنامـه 
مسـتلزم ارتبـاط و همـكاري دانش آمـوزان بـا يكديگـر بـود. در ايـن 
فعاليـت، دانش آموزانـي كـه هنگام شـركت در فعاليـت  گروهي ايجاد 
مشـكل مي كردنـد، روند اجـراي برنامه را كنـد مي كردند. بـا وجودي 
كـه تـا پايـان سـال تعـدادي توانسـتند تا حـدي بـا كاس هماهنگ 

شـوند، امـا چنـد نفري همچنـان غيرفعـال باقـي ماندند.
بودجـه: برگـزاري فوق برنامه هايي مثل بازديـد و اردو بـه بودجه نياز 
دارد كه تأمين آن از طرف مدرسـه و والدين هميشـه با مشكل روبه رو 

مي شود.
جمعيـت كالس: انجـام برنامه هاي آموزشـي بـا روش تدريس فعال، 
در كاس هايـي بـا تعـداد دانش آمـوزان بيـش از حـد معمول، بسـيار 
مشـكل اسـت؛ به خصـوص وقتي فضـاي فيزيكي كاس هـم اجازه ي 
جابه جايـي و مانـور آزاد را ندهـد. اسـتفاده از فضاهـاي بزرگ تـر در 

داخـل مدرسـه و گاهـي حياط مدرسـه تجربه شـد.

3. مشكالت اجرايی برنامه ی سال جاری
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4. پيشنهادهايى براى تدوين برنامه ى سال آينده

داشـتن سـابقه ي کار لزومـًا بـه معنـی باتجربه بودن معلم نيسـت. 
تنظيـم برنامـه ي مـدون بـرای جلسـات آموزشـی و ثبـت رونـد 
پيشـرفت برنامـه، بـا توجـه بـه ميزان تحقـق اهـداف مـورد نظر و 
شناسـايی موانـع اجرايی، بـه معلم کمک می کنـد در برنامه ي خود 
تجديـد نظرهـای الزم را صـورت دهد و هر سـال بـا برنامه ي جديد 

و تصحيـح شـده بـه کار ادامـه دهد.
 اسـتفاده از تجربه هـاي جمعـی و آزمـودن آن ها در عمـل می تواند 
تجربه هاي شـخصی ما را گسـترش دهـد. يکـی از آموزه های درس 
مطالعـات اجتماعـی، مشـارکت در تجربـه ي جمعـی انسـان ها از 
زمان هـای دور تاکنـون اسـت. بـه ايـن ترتيـب اسـت کـه معلم در 
کار خـود تخصـص پيـدا می کند و بـه اصطاح يک معلـم حرفه ای 
می شـود نـه فقـط کارمنـد وزارت آموزش وپـرورش. بـرای انتقـال 
مطالـب مشـخص و محـدودی کـه در کتاب به آن ها اشـاره شـده، 
الزم اسـت معلـم دانـش وسـيع تری در اين زمينه ها داشـته باشـد 
تـا بتوانـد بحث های کاسـی را هدايـت كند و به سـؤاالت احتمالی 
دانش آمـوزان پاسـخ دهـد. اسـتفاده ي معلـم از خط زمـان و توجه 
بـه تغييـرات دانش آمـوزان و ارائه ي بازخـورد به خود آنـان، آموزش 
بسـيار خوبـی بـرای درک مفهـوم فراينـد در دانش آمـوزان اسـت. 
وقتـی فعاليت هـای آن هـا ثبـت و تغييـرات و پيشرفت هايشـان به 

طور مسـتند ارائه  شـود، کاربرد آمـوزش را به طور عينی می بينند. 
در آمـوزش مهارت هـای زندگـی و ويژگی هـای شـهروندی الزم 
اسـت خـود همـکاران اين مفاهيـم را درونـی كننـد و دانش آموزان 
شـاهد انعـکاس آن ها در رفتار ايشـان باشـند؛ مثًا توجـه به نظم و 

پاکيزگـی کاس، رعايـت حقـوق دانش آمـوزان و ...
نکتـه ي مهـم ديگر، برقـراری تعـادل بيـن اهميت مطالب درسـی 
و اهميـت خـود دانش آمـوز اسـت. توجـه كـردن يـا توجـه نكردن 
مناسـب بـه هرکـدام از ايـن دو موضـوع می توانـد آمـوزش را دچار 
اختـال کنـد. داشـتن برنامه ريـزی مشـخص بـه اين معنا نيسـت 
کـه در صـورت لـزوم، با توجه بـه وضعيـت کاس و دانش آمـوزان، 
تغييـرات الزم در آن هـا اعمـال نشـود. در واقـع، اصل اساسـی خود 
دانش آمـوزان هسـتند و توجـه بـه نيازهـا و شـرايط آنـان اولويـت 

اصلـی هـر برنامه ريـزی آموزشـی را شـكل مي دهـد.
در جلسـه ي آموزشـی معلمـان در مـاه ارديبهشـت، هـر کـدام از 
همـکاران، بـا توجـه بـه تجربـه ي عملـی سـال جـاری و پرس وجو 
ديگـر،  مدرسـه هاي  در  همـکاران  عملکـرد  نحـوه ي  دربـاره ي 
پيشـنهادهايي بـرای برنامه ريزی آموزشـی سـال بعد ارائـه دادند تا 
مديـر مدرسـه بـا توجـه بـه امکانات مدرسـه، هـر بخشـی را تا هر 

انـدازه ای کـه قابـل اجـرا باشـد، انتخـاب و لحـاظ كند.

مبلمان آموزشي

 اختصاص يك کالس براي درس ادبيات 
و درس مطالعات اجتماعي

در ايـن كاس، بردهـاي مخصـوص هـر پايـه و قفسـه هايي 
نصـب  دانش آمـوزان  دست سـاخته هاي  نگهـداري  بـراي 
مي شـوند. بـه ايـن ترتيـب، دانش آمـوزان همـه ي پايه هـا 
كارهـاي پايه هـاي ديگـر را مي بيننـد و ضمـن  آمـوزش 
غيرمسـتقيم، جريانـي از رقابـت سـالم به وجـود مي آيـد. 
چينـش صندلي هـا به مقتضـاي موضوع درسـي و هنگام 
كار گروهـي صـورت مي گيـرد. جا به جايـي دانش آمـوزان 
در سـاعات آموزشـي ادبيات و مطالعـات اجتماعي، براي 
معاونـان مدرسـه ايجاد زحمـت مي كند، اما بـراي خود 

دانش آمـوزان بسـيار جـذاب و مفـرح اسـت.

 تجهيز سايت رايانه
هـر نـوع آمـوزش بـا كمـك رايانه 
بـراي دانش آمـوزان بسـيار جالـب 
بـه  رايانـه  اسـت. وجـود دسـتگاه 
تعـداد دانش آمـوزان در يـك محل، 
عـاوه بـر آمـوزش اسـتفاده از رايانه، 
بـراي نشـان دادن مطالـب درسـي با 
اسـتفاده از سـايت هاي آموزشـي نيـز 
مفيـد اسـت. وجـود ويدئـو پروژكتور و 
تخته ي هوشـمند، بـا جذابيت هايي كه 
دارنـد، آمـوزش را راحت تـر و سـريع تر 
مي كند. بديهي اسـت توانمندي معلمان 
در اسـتفاده از ايـن ابـزار ضـروري اسـت.

1
2
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 تجهيز کتابخانه
وجـود كتابخانـه در مدرسـه، عـاوه بـر امـكان 
اسـتفاده از كتاب هـاي آن، مي توانـد در ايجـاد 
رابطـه بيـن دانش آمـوزان و كتـاب خوانـدن 
مفيـد باشـد. پرنور، تميز و مرتـب بودن محل 
كتابخانـه تأثيـر زيـادي در ميـزان اشـتياق 
دارد.  آ ن  از  اسـتفاده  بـراي  دانش آمـوزان 
وجـود مسـئول كتابخانـه اي هميشـه در 
از محتـواي كتاب هـا،  و  آگاه  دسـترس 
اين صـورت،  غيـر  در  اسـت.  ضـروري 
كتابخانـه بـه انبـار تبديـل مي شـود و 
در بهتريـن حالـت محلي بـدون روح 

و سـرد و خالـي خواهـد بـود.

 تجهيز اتاق پرورشي
سـاختن  در  گروهـي  كارهـاي  انجـام 
ماكت هـا، تهيـه ي روزنامه هـاي  ديواري، 
پوسـترها و وسـايل مربـوط بـه اجـراي 
نمايش هـا در يـك محـل مشـخص كه 
وسـايل الزم از چسـب و قيچـي و مقوا 
در آن هسـت، امـكان بسـيار خوبـي 
بـراي انجـام فعاليت هـاي مربـوط به 
بـراي  دست سـازه ها  آماده سـازي 
نمايشـگاه پايان سـال و نگهداري از 

آن هـا تا زمـان اسـتفاده اسـت.

3

4

 اختصاص محلي در فضاي عمومي مدرسه براي 
نمايشگاه دائمي فعاليت هاي دانش آموزان

بخشـي از راهـروي مدرسـه كـه در معـرض ديـد همـه ي 
دانش آمـوزان قـرار دارد، بـراي ارائـه ي دست سـاخته هاي 
دانش آمـوزان، همـراه بـا شناسـنامه ي كار و جابه جايـي 
مرتـب آن هـا با وسـايل جديد، بـه محيط مدرسـه روح 
مي دهـد و دانش آموزان را نسـبت به تغييرات محيطي 
حسـاس مي كنـد و انگيـزه اي مي شـود تـا هـر كدام 

كـه مايـل باشـد، در ايـن فعاليت ها شـركت كند.

 اختصاص تابلوهايي براي 
هر درس

در صورت وجود تابلوهاي مخصوص 
مدرسه،  راهروهاي  در  درس  هر 

دانش آموزان كليه ي پايه ها فعاليت هاي 
آموزشي پايه هاي ديگر  در همان درس 

را مشاهده مي كنند. اين موضوع براي 
عده اي يادآور درس هاي سال هاي گذشته 

است و عده ا ي ديگر را نسبت به مباحث 
درسي سال هاي آينده كنجكاو مي كند و به 
نوعي پيش آشنايي در ذهن آن ها مي انجامد.

وسايل كمک آموزشي و تجهيزات آموزشي

5
6

7 به روز کردن کتاب هاي کتابخانه
كتابخانـه ي مدرسـه بايـد هر سـال وجين شـود و آخرين  كتاب هاي منتشـر شـده براي گـروه دبسـتان در آن تهيه و نگهداري شـوند. با 
قـرار دادن يـك اسـتند در راهـروي مدرسـه، كتاب هاي تازه خريداري شـده معرفي و دانش آمـوزان براي گرفتن آن ها از كتابخانه تشـويق 
مي شـوند. در آمـوزش ابتدايـي، يكـي از مهم تريـن وظايـف ايجاد رابطه بيـن دانش آموزان و كتاب اسـت. آن هـا با كتاب خواندن، از سـواد 
خواندن و نوشـتن به طور كاربردي اسـتفاده مي كنند و اطاعات بيشـتري در زمينه هاي مورد بحث در كتاب هاي درسـي به دسـت مي آورند.
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فوق برنامه ها

8 تهيه ي مجالت مخصوص گروه سني دبستان
مجـات، بـه دليـل اينکه مطالـب کوتاه و سـرگرم کننده دارند و غالبًا رنگی انـد و تصويرهاي جذاب دارند، شـروع خوبی بـرای ايجاد عادت 
مطالعـه در دانش آمـوزان هسـتند. معرفی و در دسـترس قرار دادن آن ها برای اسـتفاده می تواند کمک خوبی بـرای ايجاد انگيزه ي مطالعه 

باشـد. ايـن مجات هـم می توانند روی پايه ي مخصوص )اسـتند( معرفی کتاب هـای تازه، در راهـرو، قرار گيرند.

9 تهيه ي آرشيو فيلم
در زمينه هـا ي تاريـخ و جغرافيـا سـی دی های آموزشـی زيادی وجود دارنـد. درصورت تهيه و آرشـيو کردن آن ها همراه بـا توضيحات الزم 
دربـاره ي محتوايشـان، معلمـان می تواننـد بـا توجـه بـه موضـوع درسـی، از آن ها بـرای کمک بـه آموزش های کاسـی اسـتفاده کنند. با 
تشـويق دانش آمـوزان بـرای اهـدای فيلم هـای آموزشـی به آرشـيو مدرسـه و ثبت كـردن نام آن هـا روی سـی دی ها، اين آرشـيو می تواند 

پيوسـته غنی تر شود.

10 تهيه ي انواع نقشه
بيشـتر نقشـه های جغرافيايـی در مدرسـه ها بـه دليـل نگهداری نشـدن صحيح، قابل اسـتفاده نيسـتند. اختصـاص يک مکان مناسـب و 
نحوه ی صحيح قراردادن آن ها در کاس مطالعات اجتماعی، که در ضمن محل اسـتفاده از آن ها هم هسـت، اين مشـکل را حل می کند. 

پازل هـای نقشـه و نقشـه های گنگ هـم می توانند به هميـن ترتيب نگهداری شـوند.

بازديدها
بـردن دانش آمـوزان بـه محل هايـي مرتبـط بـا آمـوزش 
مطالب درسـی، عاوه بر تسـهيل يادگيری و ايجاد زمينه ي 
عينـی برای آموزش، به رشـد ذهنـی و عاطفی آن ها کمک 
زيـادی می کنـد و افـق ديـد بازتـری بـه آن هـا می دهـد. 
خانواده هـا معمـواًل ايـن ضـرورت را کمتـر درک می کننـد 
و بـه دليـل مشـغله های زندگـی، کمتر چنيـن برنامه هايي 

بـرای کـودکان تـدارک می بينند.

مراجعه به کتاب فروشی نزديك مدرسه 
کتاب هـای  مخصـوص  بخشـي  کتاب فروشـی ها  معمـواًل 
يـک  بـه  چنـدگاه  از  هـر  مراجعـه ي  دارنـد.  کـودکان 
بـا  را  دانش آمـوزان  اينکـه  بـر  عـاوه  کتاب فروشـی، 
کتاب هـای تـازه منتشـر شـده آشـنا می کنـد، در ايجـاد 
فرهنـگ کتاب خوانـی و کتـاب خريـدن نيـز مؤثـر اسـت.

عضويت گروهی در يك کتابخانه ي عمومی 
نزديك مدرسه و تشکيل کالس در آنجا

بـردن دانش آمـوزان بـه يـک کتابخانـه و انجـام مراحـل 
عضوشـدن و آمـوزش نحوه ي امانت گرفتـن کتاب از جمله 
آموزش هايـی اسـت که معمـواًل والديـن انجـام نمي دهند. 
نشسـتن در سـالن قرائت و يادداشـت برداشـتن از کتاب ها 
بـرای تهيـه ي مطلبـي در رابطـه بـا يـک موضوع درسـی، 

تمريـن خوبـی در اسـتفاده از کتابخانه اسـت.

اردوي داخل مدرسه )شب خوابی(، 
اردوي خارج از مدرسه،  طبيعت

برنامه ي ماندن در مدرسـه، بعد از سـاعات درسـی، تا صبح 
روز بعـد، تجربه ي بسـيار مفيدی براي ارتقـای مهارت های 
زندگـی دانش آمـوزان اسـت. اجرای اين برنامـه به همکاری 
بسـيار زيـاد  اوليـای دانش آموزان و مسـئوالن مدرسـه نياز 
دارد. ايـن برنامـه می توانـد در محيط های طبيعـی نزديک 

مدرسـه و در فصل مناسـب هم انجام شـود.

1112

14

13

  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بيست ودوم |  شماره ی 8 | ارديبهشت ماه 1398



 رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بيست ودوم |  شماره ی 8 | ارديبهشت ماه 1398 رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بيست ودوم |  شماره ی 2|آبان ماه 761397

برنامه ريزی درسی 

كتاب گردانی

چينش معلمان 

15 کالس درك مطلب
تخصيـص يـک جلسـه از برنامـه ي هفتگـی درس ادبيات بـه  کاس 
درک مطلـب، با همکاری مسـئول کتابخانه و با هـدف تقويت توانايی 
درک مطلـب، براي حذف عـادت به بازتعريف درس ها توسـط والدين 
بـرای دانش آمـوز و تبديـل سـواد شـفاهی بـه سـواد کتبـی صـورت 

مي گيرد.
برنامه ي اين کاس عبارت  است از:

 کتاب خوانـی: تصويرهـاي اسکن شـده ي کتـاب روی پـرده نمايش 
داده می شـوند و دانش آمـوزان دربـاره ي آن هـا صحبـت می کننـد. 
سـپس خـود کتـاب را مي خواننـد. دانش آمـوزان می تواننـد تصورات 

خـود را از تصويرهـا با نوشـته ي نويسـنده مقايسـه کنند.
 قصه گويـی: دانش آمـوزان، داسـتانی را کـه خوانـده يا شـنيده يا در 
فيلمـی ديده انـد، تعريـف می کننـد و به سـؤاالت دانش آمـوزان ديگر 
پاسـخ می دهنـد. ايـن فعاليـت تمريـن خوبـی بـرای آمـوزش حفظ 

انسـجام کامـی و توجـه بـه مطالب اصلـی در بيان مطلب اسـت.
کامـل کردن قصه هـای ناتمام: معلـم داسـتانی را تعريف می کند 
و از دانش آمـوزان می خواهـد آن را کامل کنند. اين کار برای شـناخت 
روحيـه ي دانش آمـوزان و مشـکات احتمالی آن ها مفيد اسـت. بيان 
نظـرات دانش آمـوزان بـرای بقيه فرصتی اسـت تا با انـواع راهبردهای 

موجود برای يک مسـئله روبه رو شـوند.
تهيـه ي روزنامه ي ديواری و نشـريه ي ماهانـه: موضوعاتی که 
در کاس مطـرح می شـوند، مـواد الزم را بـرای تهيـه ي مطلـب برای 
درج در نشـريه فراهـم می کننـد. دانش آموزان کاس سـوم روزنامه ي 
ديـواری و بقيه ي پايه ها نشـريه ي ماهانـه ي دفترچه ای تهيه می کنند 
که در نمايشـگاه پايان سـال در معرض ديد والدين گذاشـته می شود . 
دعـوت از نويسـندگان کتـاب کـودک: دعـوت از نويسـندگان 
يـا تصويرگـران کتـاب کـودک فرصت خوبـی اسـت تـا دانش آموزان 

بتواننـد آن هـا را از نزديـک ببيننـد و پای صحبتشـان بنشـينند.

16 بـرای انجـام ايـن فعاليـت الزم اسـت بـرای هـر پايه، بـه تعداد 
هفته هـای سـال تحصيلـی، 28 عنـوان کتـاب تهيه شـود. فهرسـت 
کتاب هـا را می توان از سـايت شـورای کتاب کودک يا سـايت سـامان 
كتـاب رشـد کـه همـه ی کتاب هـا را بررسـی مي كنـد و فهرسـتي از 
کتاب هـای مناسـب گروه هـای سـنی ارائـه می دهـد، انتخـاب کـرد. 
کتاب هـا به طـور متنـوع از ميـان کتاب هايـی انتخـاب می شـوند کـه 
بـه موضـوع تاريـخ يـا جغرافيـا پرداخته انـد يـا کتاب هـای داسـتانی 
هسـتند كـه می توانند تجربيات کـودکان ديگر در مقابله با مسـائل و 
مشکاتشـان را مطـرح کنند و دانش آمـوزان را در تجربه ي زيسـته ی 

قهرمانـان کتاب شـريک کنند. 

فهرسـتي از اسـامی دانش آمـوزان و عنـوان کتاب هـا تهيه می شـود و 
طبـق آن هـا هـر هفته يـک کتاب بـه هـر دانش آمـوز داده می شـود. 
داخـل کتـاب يـك برگـه گذاشـته می شـود تـا دانش آمـوز بعـد از 
خوانـدن کتـاب نظـرات خـود را در آن بنويسـد.  دانش آمـوزان در هر 
جلسـه کتـاب را تحويـل مـي  دهنـد و کتاب ديگـری می گيرنـد. هر 
هفتـه چنـد نمونـه از برگـه ي نظرسـنجی روی برد نصب می شـود تا 
همـه  آن را ببيننـد. برای هر کتاب يک پوشـه تهيه می شـود، برگه ها 
در آن نگهـداری می شـوند و در نمايشـگاه پايان سـال در معرض ديد 

والدين گذاشـته می شـوند. 

17

18

 يك معلم برای درس ادبيات 
و درس مطالعات اجتماعی

در صورتـی کـه يـک معلـم عاقه منـد و متخصـص در زمينـه ي 
ادبيـات و علوم انسـانی دبسـتان آموزش هـر چهار پايـه را به عهده 
داشـته باشـد، می تواند با تسلط به برنامه ي آموزشـی دوره ي ابتدايی، 

مجموعه اطاعات منسـجمی را به عنوان خوراک فکـری دانش آموزان 
تدويـن كنـد و بـا آگاهی کلـی از برنامـه ي دوره ی ابتدايی و بـا توجه به 

پيش نيازهـا و آموزش هـای بعـدی، مطالـب را مطرح کند. آشـنا شـدن با 
توانايی هـا و کيفيـت رشـد ذهنی و مسـائل مـورد توجه هر گروه سـنی از 

مزايـای ديگر اين طرح اسـت.

مسئول سايت  رايانه  
 حضـور مسـئولي عاقه منـد و مسـلط در اسـتفاده از 
رايانـه کـه بتوانـد با  اسـکن تصويرهـا و نقشـه ها برای 
ويدئوپروژکتـور، و تهيـه و آرشـيو فيلم هـای آموزشـی 
و شناسـايی سـايت های مفيـد، آمـوزش را يـاری کنـد، 
کمـک زيـادی به جـذب و جلـب توجه دانش آمـوزان به 
درس هـاي تاريـخ و جغرافيـا مي كند. مسـئول کامپيوتر 

می توانـد دفتـردار هم باشـد.
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مشاركت دانش آموزان 

 معلم تربيت بدنی
بـا  اجتماعـی  مهارت هـای  درونی سـازی    
آمـوزش  در  تربيت بدنـی  معلـم  همـکاری 
نظـم، هماهنگـی، شـرکت در کار گروهی 
و تقسـيم وظايـف در بازی هـای جمعی، 

اثربخشـی زيـادی دارد. 

 معلم پرورشی 
مسـئول  کـه  مدرسـه  پرورشـی  مربـی   
و  مراسـم  برگزارکننـده ي  و  فوق برنامه هـا 
جشـن ها هـم باشـد، می توانـد در آمـوزش 
بسـيار  کمـک  اجتماعـی  مطالعـات  درس 
ايجـاد  بـرای  همـکاری  باشـد.  زيـادی 
هماهنگـی در اجـرای برنامه های مراسـم، 
مثل نمايش، سـرود  و تهيه ي روزنامه ي 
ديـواری و نشـريه ي ماهانـه و درسـت 
بـا  برنامه هـا،  اجـرای  وسـايل  کـردن 
توجـه بـه رعايـت اصـول شـرکت در 
کارهـای گروهـی، محيـط مناسـبی 
بـرای تمرين مهارت هـای اجتماعی 

اسـت. 

19

20

21

شوراي کالسي 
مسـئوليت های  تفويـض  و  کاسـی  شـوراهای  تشـکيل 
متنـوع و نظرخواهـی از آنـان در مورد امور جـاری و دريافت 
پيشـنهادها راهکار خوبی برای درک ضرورت قوانين توسـط 
دانش آموزان اسـت. آن ها که هر کدام يک هفته مسـئوليت 
خاصـی را بـه عهـده می گيرنـد، بـه خوبی می توانند شـاهد 
مشـکاتی باشـند کـه در صـورت رعايت نشـدن قوانيـن 
به وجـود می آينـد. در زمـان الزم، مسـئوالن وقـت شـوراها 
مدرسـه،  پاکيزگـی  و  نظـم  در  مشـارکت  بـا  می تواننـد 
مشـارکت در اطاع رسـانی به والديـن و توضيح فعاليت های 
مدرسـه، مشـارکت در برگزاری مراسم و جشن ها، مسابقات، 
مناسـبت ها، جلسـات با والديـن، و اجرای طرح مدرسـه در 
دسـت بچه هـا در هفتـه ي آخـر اسـفند، تعامـل خوبي بين 

دانش آمـوزان ايجـاد كنند.  

سررسيد کالسي
نوشـتن سررسـيد کاس با جمع آوری مدارک و شواهد، 
تجزيـه و تحليـل، نتيجه گيـری، پيش بينـی و اظهارنظر 
و  پيشـنهادها  دادن  و  مدرسـه  برنامه هـای  مـورد  در 
مدرسـه،  بـرای  هفتگـی  خبرنامـه ي  تهيـه ي  سـپس 
مسـتلزم توجـه بـه اتفاقـات و پيگيـری روند آن اسـت. 
بـه ايـن ترتيـب، دانش آموزان درگير مسـائل جـاری در 
مدرسـه می شـوند و می تواننـد علـل و نيازهايـي را کـه 
برنامه ريزی های مدرسـه از آن ها ناشـی می شـود، درک 
کننـد و بـا پيگيـری روند اجرايـی برنامه هـا و برخورد با 
مشـکات و تاش هايـی کـه برای رفـع آن ها می شـود، 
ايـن فعاليت هـا را تـا بـه نتيجه رسـيدن دنبـال کنند و 

پيشـنهادهايی بـراي بهبود امـور بدهند.

در ماه هـای دی و ارديبهشـت فرم هـای نظرسـنجی از عملکـرد کليـه ي کارکنـان مدرسـه، بـه دانش آمـوزان داده شـوند. پس از 
جمع بنـدی فرم هـا، نتيجـه بـه اطاع همکاران برسـد تـا آنان با توجه بـه امكانات، در بهبود شـرايط پرسـنلي خـود از آن ها بهره 

بگيرند.
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فضای مجازی 

فعاليت های تبليغی و ترويجی

25 وبـالگ معلمـان: پيوسـتن معلمـان به وباگ های آموزشـی معلمـان ديگر برای تبـادل اطاعـات و تجربه ها کمـک می کند که 
در زمـان کمی، تجربه هاي زيادی کسـب شـود.

26 سـايت مدرسـه : در صورتـی که سـايت مدرسـه فعـال و اطاعـات آن دائمًا بـه روز باشـد، می تواند کانـال ارتباطـی خوبی برای 
تبـادل نظـر بـا والديـن باشـد. به ايـن ترتيب، آن هـا می تواننـد در جريـان برنامه ها و اهـداف و روش هـاي اجرای آن هـا قرار گيرنـد تا از  
بـروز مسـائلی کـه از بدفهمـی يا بی اطاعی والدين ناشـی می شـود، جلوگيری شـود. اين سـايت می توانـد مطالبی در مـورد مهارت های 

اجتماعـی در اختيـار والديـن قـرار دهـد تا آن هـا هم بتواننـد در روند کسـب اين مهارت ها بـه فرزندانشـان كمك کنند.

مشاركت والدين

لزوم مشـارکت والديـن در آموزش، به خصـوص در درس مطالعات 
همـکاری  ايـن  ايجـاد  بـرای  اسـت.  اجتناب ناپذيـر  اجتماعـی، 
سـازنده بيـن اولياي دبسـتان و والديـن دانش آمـوزان، در وهله ي 
اول شـناخت دقيـق متقابـل نيـاز اسـت. انجمـن اوليـا و مربيـان 
می توانـد تـاش بـرای جلـب همراهـی و همـکاری والديـن را به 
عهـده بگيـرد. انجمـن بـا ثبـت نظـرات والديـن و پيگيـری موارد 
مطـرح شـده، احسـاس آرامـش و اطمينـان بـه والديـن می دهد. 
زمانـی کـه والدين مضطـرب نباشـند، دانش آموزان هم بـا اعتماد 
بيشـتری برنامه هـای مدرسـه را دنبال می کننـد. در ضمن انجمن 
می توانـد بـا اطـاع از برنامه هـای مدرسـه و اهـداف و روش هـای 

آن، توضيحـات کافـی در اختيـار والديـن بگـذارد و از طرف ديگر 
بـا کسـب و ثبـت اطاعـات  مربوط بـه والديـن، زمينـه ي کمک 
گرفتـن از والديـن عاقه منـد و داوطلـب در زمينه هـای عملـی 
مثل معرفی مشـاغل، تسـهيل حضـور در مكان هاي مـورد بازديد 
را فراهـم سـازد.  همـکاری انجمـن اوليـا و مربيـان در برگـزاری 
کاس هـای آموزش والديـن، برگزاری اردو ها و بازديدها، جلسـات 
ماهانـه ي ارائه ي کارنامه و جلسـه با معلمان می تواند بسـيار مفيد 
باشـد، به خصـوص در رابطـه بـا درس مطالعـات اجتماعـی که به 

همراهـی والدين بسـيار نيـاز دارد.

شعار هفته 
شـعارهايی با محتوای مهارت های اجتماعی می تواند هر هفته در مدرسـه نصب شـود و در مراسـم صبحگاه گفته شـود. شـنيدن 

و ديـدن ايـن مطالـب به درونی کـردن مفهوم آن هـا کمک می کند.

هفته ي کتاب 
برگـزاری هفتـه ي کتـاب به شـکلی جالب و با فعاليت های متنوعی کـه دانش آمـوزان را جذب کند، در ايجـاد ارتباط مثبت با کتاب 

و کتاب خوانـی مؤثر اسـت. همـکاری دانش آموزان در برگزاری مراسـم هفته ي كتاب تأثير آن را بيشـتر می کند.

شعر هفته
 در ميان اشـعار شـاعران ايرانی، ابياتی با محتوای فرهنگی 
غنـی وجـود دارند. با انتخاب و اسـتفاده از آن ها در مراسـم 
امـكان  دانش آمـوزان  هم خوانـی،  شـکل  بـه  صبحـگاه 
مي يابنـد هـم قالب زبـان فارسـی را بهتـر درک و دريافت 
کننـد و هم مجموعـه ای از آن ها را به خاطر بسـپارند. الزم 

اسـت مفهوم اشـعار در کاس بررسـی و بحث شـود.

مسابقه ي کتاب خوانی
 برگـزاری هـر نـوع مسـابقه بـرای دانش آمـوزان جـذاب 
اسـت. تعييـن چنـد عنـوان کتـاب و طراحی سـؤاالتی که 
دانش آمـوزان بعـد از خوانـدن کتاب به آن ها پاسـخ دهند، 
انگيـزه ي خوبـی بـرای آن هاسـت که بـه مطالعـه ي کتاب 
بپردازند. جايزه ي مسـابقه ي تشـويق برنـدگان می تواند در 

مراسـم جشـن پايـان سـال تحصيلی اهدا شـود.
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مستندات مدرسه

آموزش معلم

  شعار يونسکو درسال 2018 اين بود: حق آموزش يعنی حق برخورداری از آموزگار شايسته.  
- ارتقـاي سـطح اطاعات در زمينه ي شـناخت گروه تحت آموزش، روان شناسـی رشـد کودک، 
نحـوه ي رشـد مـوزون، تهيـه ي گـزارش رفتـاری ماهانـه، مشـاهده ي تغييـرات و تشـخيص و 

علت يابـی  اختـاالت و مـواردی کـه بـه بررسـی و کمـک نيـاز دارند؛
- ارتقـای سـطح مهارت هـای آموزشـی بـرای جلب مشـارکت بيشـتر دانش آموزان بـا ايجاد 

تنـوع و جذابيـت در فرايند آموزشـی و روش هـای تدريس؛ 
- ارتقـاي سـطح اطاعـات در زمينـه ي موضوع مورد آمـوزش، تاريخ و جغرافيـا و برگزاری 

کاس هـای آموزشـی برای معلمان، با اسـتفاده از کتـاب و فيلم؛
- آموزش مستندسازی اطاعات مربوط به دانش آموزان و ثبت تغييرات در طول دوره.

ايـن مـوارد می تواننـد در کاس هايـی کـه تابسـتان بـرای معلمـان برگـزار می شـوند، 
شوند. بررسـی 

- تهيه ي سند آموزشی برای مدرسه شامل اهداف و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت )چشم انداز و مأموريت(
- تهيه ي آرشيو آموزشی مدرسه برای ثبت فعاليت های آموزشی معلمان به منظور استفاده ي آموزش معلمان جديد

- تهيه ي پرونده ي آموزشی و رفتاری برای دانش آموزان
- تهيـه ي پرونـده ي آموزشـی و رفتـاری بـرای معلم با ثبـت تاش های معلمان بـرای به روز بودن اطاعاتشـان، نحوه ی ارتبـاط با والدين 
و دانش آمـوزان، نحـوه ی جمـع آوری اطاعات طبقه بندی شـده برای تدريس، ثبت ارزشـيابی های نيم سـال و پايان سـال از دانش آموزان 

و والديـن در مورد معلم و ...
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