وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

دورهي بيست و دوم
سال تحصيلي 97-98

برنامهي درسي
درس مطالعات اجتماعي
فايل حاضر ،مجموعهي مطالب مربوط به درس مطالعات اجتماعي در هشت شماره از دورهي بيست و
دوم مجلهي رشد آموزش ابتدايي است.

برنامهي
درسي  -مطالعات اجتماعي
زهرا يوسفي

يكتجربهى
عمـــــلى

كارشناس ارشد برنامهريزي آموزشي

دوستى با غول مهربان
مطالعاتاجتماعى

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه مهر

اين بخش ،در اين شماره و شمارههاي بعد ،به درس مطالعات اجتماعي
ميپردازد .ويژگيهاي اين بخش عبارتاند از:
 .1بر اساس تجربه تنظيم شده است.
 .2مطلب هر شماره مستقل از ديگري است.
 .3مطالب هشت شماره در كنار هم ميتوانند مجموعهي خوبي براي آشنايي با
اهداف ،رويكردها ،ماهيت و روش تدريس و در نتيجه ،راهگشاي سختيهاي
تدريس اين درس ،بهويژه براي آموزگاران جوان ،باشند.
تابسـتان گذشـته ،بـه پيشـنهاد معـاون
آموزشـي مدرسـه ،كارگاهـي بـا حضـور
آمـوزگاران پايههـاي سـوم تا ششـم برگزار
شـد كـه موضـوع آن بحـث و تبادلنظـر
دربـارهي درس مطالعـات اجتماعـي بـود.
هدف از تشـكيل اين كارگاه ،تسهيل جريان
ياددهـي -يادگيـري موضوعـات ايـن درس
و بهبـود پيشـرفت تحصيلـي دانشآمـوزان
اعلام شـده بـود .در دعوتنامـهي كارگاه
آمـده بـود« :دانشآمـوزان بـا انتخـاب هـر
رشـتهي تحصيلـي و اشـتغال به هر شـغل،
نيازمنـد احسـاس رضايـت و خشـنودي
از خويشـتن و شـناخت و درك و تمريـن
رفتارهـاي اجتماعـي مناسـب ،بـه منظـور
حضـور مفيـد و مؤثـر در جامعـه هسـتند.
بهتريـن زمـان بـراي شـكلگيري مبانـي
ذهنـي الزم و گرايش بـه عادتهاي رفتاري
مناسـب در اين زمينه ،دورهي پيشدبستان
و دبسـتان اسـت.
بنابراين ،الزم اسـت آموزش درس مطالعات
اجتماعي بـا توجه و دقت بيشـتري صورت
گيـرد ».براي حضور در ايـن كارگاه ،همهي
همكاران بايد كتابهاي درسـي و راهنماي
تدريـس مطالعـات اجتماعي هر چهـار پايه
را مطالعـه ميكردنـد .زيرا اگـر همكاران هر
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چهـار پايه ،بـر مفاهيـم موردنظـر و اهداف
اعالمشـدهي كتابها اشـراف داشته باشند،
بـه پيشنيازهـا در كتابهـاي قبلي و سـير
حركـت آمـوزش در سـالهاي بعـدي آگاه
ميشـوند و بهتـر ميتواننـد رونـد تغييـر و
تـداوم در ارائـهي مطالـب را دنبـال كننـد.
همچنيـن ،مطالعـهي دو مجموعه كتاب در
رابطـه با تاريخ و جغرافيا كـه براي نوجوانان
نوشـته شده و در كتابخانهي مدرسه موجود
بود ،پيشـنهاد شـده بود.
داستان فكر ايراني ،نويسندگان
محمدهادي محمدي ،شكوه حاجينصراهلل و
علياصغر سيدآبادي .انتشارات افق.
تاريخ تمدن و فرهنگ جهان ،گروه
نويسندگان،ترجمهيعبدالحسينآذرنگ.
انتشارات طرح نو.
در مـدت برگـزاري كارگاه ،هـر معلـم بـا
اسـتفاده از كتاب راهنمـاي تدريس ،جدول
طولـي مفاهيـم كليـدي و راهبردهـا يـا
حوزههـاي موضوعـي كتـاب پايـهي مـورد
تدريـس خـود را تهيـه كـرد .بعـد آنهـا را
بـه نمـودار كلـي درس مطالعـات اجتماعي
دورهي دبسـتان تبديـل كرديم كه با توجه
بـه مطالعـهي قبلـي كتابهـا ،توانسـتيم
تصوير روشـن و واضحي از اهداف آموزشـي
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ايـن درس در كل دورهي ابتدايـي داشـته
باشـيم .البته پيـش از آن توضيح داده شـد
كـه مطالـب كتابهـا تلفيقـي از حوزههاي
گوناگون اسـت و اين طبقهبندي فقط براي
درك دقيقتـر جزئيـات اسـت و بـه ارائهي
طراحـي تدريـس مناسـب كمـك ميكند
(ايـن جدولهـا را بهتدريـج در شـمارههاي
آينـده خواهيد ديـد) .همچنيـن ،در اولين
جلسـهي ايـن كارگاه ،دربـارهي موضوعـات
ث و گفتوگـو انجام شـد:
زيـر بحـ 
 .1مشـكالت عمدهاي كه برسـر راه تدريس
ايـن درس وجود دارد؛
 .2بعضي از مفاهيم مهم در اين حوزه؛
 .3تعريفهايـي كه از ماهيت ايـن حوزه در
راهنماي تدريـس آمده بود.
پـس از همـهي اين كارها ،بـراي تدريس در
مـاه مهـر ،بـراي هـر پايـه ،بهطـور جداگانه
برنامهريـزي مناسـب انجـام شـد .تاريـخ
كارگاه بعـدي هفتـهي آخـر مهـر و موضوع
آن«برنامهريـزي آمـوزش بـراي مـاه آبـان»
(بـا توجـه بـه بازخورد آمـوزش مهـر) اعالم
شـد .جـدو ل مربـوط به حـوزهي موضوعي
نظـام اجتماعـي و بقيـهي مطالبـي كـه در
ادامـه ميخوانيـد ،حاصل فعاليـت معلمان
در اوليـن جلسـهي اين كارگاه اسـت.

مطالعاتاجتماعيابتدايي.راهبردهاياحوزههايموضوعي(نظاماجتماعيشاملعلوماجتماعي،جامعهشناسي،حقوقوعلومسياسي)

پايه

سوم

مفاهيم كليدي
شمارهي فصل و عنوان آن
حقوق و قوانين
اول :من بزرگتر ميشوم
مسئوليتها و تكليفها ،نقشها ،گروهها و
دوم :خانواده
مؤسسههاي اجتماعي
مسئوليتها و تكليفها ،حقوق و قوانين،
سوم :همكاري در خانواده
نقشها ،گروهها و مؤسسههاي اجتماعي
مسئوليتها و تكليفها ،نقشها ،گروهها و
چهارم :نيازهاي خانواده
مؤسسههاي اجتماعي
مسئوليتها و تكليفها ،نقشها ،گروهها و
پنجم :خانهي ما
مؤسسههاي اجتماعي
ششم :مدرسهيما
هفتم :از خانه تا مدرسه
اول :محلهي ما

چهارم

دوم :شهر من روستاي من
پنجم :كشور زيباي من
ششم :ما ايراني هستيم

پنجم

اول :زندگي با ديگران

اول :دوستان ما
دوم :تصميمگيري
ششم

چهارم :ايران و منابع انرژي
هفتم :اوقات فراغت
هشتم :پوشاك
نهم :درياهاي ايران
دهم :ايران و همسايگان
دوازدهم :آزادي خرمشهر

موارد مربوطه

كاربردهاي شناسنامه
نيكي به والدين
اهميت و كاركردهاي خانواده
مقررات خانه تقسيم وظايف در خانه
نقشها
صرفهجويي ،پرهيز از اسراف ،حفاظت از منابع ،قناعت ،قدرداني از
نعمتهاي خداوند ،شهرداري
كاركردهاي خانه ،مراقبت و رعايت ايمني در خانه
آتشنشاني
برخي مسئوليتها در مدرسه
مسئوليتها و تكليفها ،حقوق و قوانين،
كاركردهاي مدرسه و نقشهاي كاركنان
نقشها ،گروهها و مؤسسههاي اجتماعي
مقررات مدرسه
كاركرد پليس
مسئوليتها و تكليفها ،حقوق و قوانين،
پست
نقشها ،گروهها و مؤسسههاي اجتماعي
قوانين رفتوآمد
وظايف و مسئوليتها در قبال همسايهها
مسئوليتها و تكليفها ،حقوق و قوانين
رعايت مقررات و قوانين محله يا مجتمع
مفاهيم استان ،تقسيمبندي كشوري ،شهر و روستا و نحوهي ادارهي آن
نهادها و سازمان اجتماعي
مسئوليت در حفاظت از منابع و محيط زيست مقررات و قوانين حفاظت از
مسئوليتها و تكليفها ،مقررات و قوانين
محيطهاي طبيعي و گونههاي جانوري و گياهي
مسئوليتها و تكليفها ،مقررات و قوانين احترام به پرچم ،سرود ملي و  ...پيروي از رهبر ،قانون اساسي
رعايت حريم شخصي ديگران ،احساس همدلي با ديگران ،عضو مؤثر گروه
مسئوليتها و تكليفها ،نقشها ،گروهها و
س ترس ،غم و اندوه ،شادي و )...
بودن ،مسئوليت در قبال خود (احسا 
مؤسسههاي اجتماعي
بيان نقش و وظايف هاللاحمر و سازمان انتقال خون ايران
ويژگيهاي يك دوست خوب ،تأثيرات دوستي بر جنبههاي گوناگون
زندگي انسان ،مهارت نه گفتن
حقوق و قوانين
توجه به مالكهاي عقالني و ديني در انتخاب دوست و تنظيم و آداب
مسئوليتها و تكليفها
دوستي ،شناخت حقوق متقابل در دوستي
رعايت مراحل تصميمگيري
مسئوليتها و تكليفها
شناخت مشاور مناسب
بهرهوري ،نقشها ،گروهها و مؤسسههاي مصرف بهينهي انرژي
سازمان بهرهوري انرژي ايران
اجتماعي
مسئوليتها و تكليفها حقوق و قوانين
رعايت مقررات و رفتار مناسب در مكانهاي عمومي -فراغتي
نقشها ،گروهها و مؤسسههاي اجتماعي
رعايت آموزههاي ديني در انتخاب لباس
مسئوليتها و تكليفها
سازمانهاي مربوط به دريا
مؤسسههاي اجتماعي
شرايط ورود و خروج از كشور و مقررات آن
حقوق و قوانين
مسئوليتها و تكليفها ،حقوق ،نقشها،
علل و عوامل جنگ تحميلي
گروهها
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مشكالت تدريس
مشكل  .1زمان تدريس كم است.

راهحل .اين موضوع را با داشتن برنامهريزي دقيق و چابكي و
تمركـز ذهنـي معلم ميتوان حل كـرد .دانشآمـوزان نميتوانند
روي صحبتهـاي طوالني تمركز كننـد و توضيحات زياده از حد
معلـم باعـث اتلاف وقـت ميشـود .بـراي دروني شـدن مفاهيم
ميتـوان از همـكاران ديگـر هـم كمك گرفـت .آنهـا در صورت
اطلاع از نيازهـاي ما ميتوانند در سـاعت درسـي خـود و ضمن
فعاليتهـاي درسـي خـود ،مطالـب موردنظـر مـا را هـم دنبـال
كننـد؛ مثـل تأكيـد بر مفاهيـم علـوم اجتماعـي در فعاليتهاي
عملي سـاعت پرورشـي ،برگزاري مراسـم و مناسـبتها توسـط
معلـم پرورشـي يا نشـان دادن تصويرهـا ،نقشـهها و  ...در كالس
رايانـه و تأكيـد معلـم تربيتبدنـي بـر اصـول كار گروهـي در
مسـابقات ،بهخصـوص فوتبال .ميتـوان با كتابدار مدرسـه هم

بـراي معرفـي كتابهاي مناسـب هماهنگ شـد .اغلب مفاهيم
مـورد بحـث در ايـن كتـاب بـراي دانشآمـوزان عينـي و قابـل
لمـس اسـت ،فقـط بايد بـه دانسـتههاي قبليشـان نظـم داد و
بـه آنهـا كمـك كـرد ايـن دانسـتهها را به هـم ربط دهنـد و به
دانـش و نگـرش مورد نظر كتاب دسـت يابند .تشـكيل شـوراي
كالسـي يـك فعاليت عملي بسـيار مفيد براي تسـريع يادگيري
دانشآمـوزان در حـوزهي نظـام اجتماعي اسـت .اگـر در صورت
امـكان ،بودجهبنـدي درس بـراي پايـان اسـفند بسـته شـود،
تعطيلات پيشبينـي نشـده مثل آلودگـي هوا نيز پوشـش داده
ميشـوند .اسـتفادهي كامـل از جلسـات مهـر ماه بـراي تدريس
و نظـم دادن كالس و آمـوزش نحـوهي كار در ايـن درس هـم به
صرفهجويـي در وقـت كمـك ميكند.

مشكل  .2كتاب ششم خوراك كافى براى خروجى دورهى ابتدايى
بهخصوص در درسهاى تاريخ و جغرافيا ،ندارد.
راهحـل .ايـن كتابهـا در سـطحي نوشـته شـدهاند كـه
آمـوزش آنهـا براي سراسـر ايران قابـل اجرا باشـد ،اما معلمان
ميتواننـد بـا اسـتفاده از امكانـات محيطـي ،همـكاري اوليـاي
مدرسـه ،تواناييهـاي بالقـوهي دانشآمـوزان ،جلـب عالقـه و
توجـه والديـن و  ...بـه توسـعه و تعميـق مفاهيـم بپردازنـد .در
بخشهـاي تاريخـي ،توضيحـات مختصـري داده شـدهاند
كـه ممكـن اسـت مبهـم باشـند .بـراي روشـنتر شـدن تصـور
دانشآمـوزان از مطالـب ،معلـم بر مبنـاي مطالعـات قبلي خود
ميتوانـد در مواقع مناسـب اشـارههايي به موضوعهـاي تاريخي

مشكل .3كتاب پنجم راهنماى معلم ندارد و كتاب
راهنمای معلم ششم روند متفاوتی دارد.

راهحـل .دو فصـل از كتـاب راهنماي معلم پنجم در سـايت
كتابهـاي درسـي هسـت .اگر تـا زمـان تدريس باز هـم كتاب
نرسـيد ،ميتـوان بـا اسـتفاده از روش كتابهاي سـوم و چهارم
تدريـس كرد.
در مـورد كتـاب ششـم همـكاران ميتواننـد نظـرات خـود را
بهصـورت كتبـي ارائـه كنند تا براي مسـئوالن فرسـتاده شـود.
در حـال حاضـر ،روي آمـوزش هـر چـه مؤثرتـر هميـن كتـاب
تمركـز ميكنيـم.
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بكنـد .از دانـش قبلـي دانشآمـوزان در بخـش گفتوگـو هـم
ميتـوان در ايـن زمينـه اسـتفاده كـرد.
در مـورد درس جغرافيا ،با اسـتفاده از ابـزار رايانهاي ،ترتيبدادن
بازديدهـا ،اردو و سـفر  ...ميتـوان نسـبت بـه مطالـب كتـاب
آمـوزش بيشـتري بـه دانشآمـوزان داد .از دانـش قبلـي
دانشآمـوزان در بخـش گفتوگـو هـم ميتـوان در ايـن زمينه
اسـتفاده كـرد .همچنيـن ميتـوان از عكسها يـا فيلمهايي كه
بهعنـوان مشـاركت در آمـوزش بـه كالس ميآورنـد اسـتفاده
كرد.

آشنايى بيشتر با بعضى از
مفاهيم درس مطالعات اجتماعى

پراكندگـي :به معنـي تفاوت ميزان توزيع يـك پديده در كل
مجموعـه اسـت .مث ً
ال 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
زمانهـاي گذشـته به دسـت آمدهانـد .ميراث فرهنگي به شـكل
ملمـوس (بناهاي تاريخي) و غيرملموس (مراسـم ملي و مذهبي)
وجود دارد.
زمـان ،تـداوم و تغییـر :پدیدههـا در طـول زمـان تغییـر
میکننـد ،امـا ایـن تغییر تابع منطقی اسـت که با ماهیـت آن در
ارتبـاط اسـتً .
مثلا تخـم قورباغه با همـهی تغییـرات باالخره به
قورباغـه تبدیـل میشـود نه بـه یک نهنـگ .در ضمـن ،تغییرات
از یـک تـداوم زمانی برخوردارنـد و تمام مراحـل را به ترتیب طی
میکنند .مث ً
ال در رشـد جسـمیانسان ،نشسـتن قبل از ایستادن
اتفـاق میافتـد و در رشـد ذهنی هم ترتیـب و توالی وجـود دارد.
گفتوگـو در کالس :دانشآمـوزان در ضمـن ایـن فعالیـت
میتواننـد بـه مهارتهـای خودابـرازی و رعایـت اصـول گفتوگو
دسـت یابنـد .نسـبت بـه همکالسـیها شـناخت بیشـتری پیـدا
کننـد .بـا شـباهتها و تفاوتهای بین خودشـان و دیگران آشـنا
شـوند و تمرین کنند با تفاوتها به شـکل درسـت برخورد کنند.
همچنین ،مهارت مشـارکت در آمـوزش را تمرین میکنند .معلم
میتوانـد بـا آگاهـی از موضوع آمـوزش ،نکاتی را مورد سـؤال قرار
دهـد و بحث را هدایت کند .مثل شـکل گذشـته ،حـال و آیندهی
پدیدههـا و رخدادهـا ،موادی که اشـیا از آنها سـاخته شـدهاند و
طـرز سـاخت آنهـا ،جهتهـا و مناسـبتها ،با مراجعه بـه تقویم
کالس ،اسـتفاده از خـط زمـان ،و اشـاره بـه یادگیریهـای قبلـی
مـواردی هسـتند کـه در هـر گفتوگویـی به تناسـب میتوانند
مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد .هرچقدر معلـم در گفتوگـو حضور
کمتـری داشـته باشـد ،ایـن فعالیـت موفقتر انجام شـده اسـت.
معلـم ،در ضمـن تأکیـد بر خـوب گـوش دادن که از تکرار شـدن
صحبتهـا جلوگیـری میکنـد ،تـا رسـیدن بـه کیفیـت مطلوب
در گفتوگوهـای کالسـی بایـد شـکیبایی زیـادی به خـرج دهد
و بـه دانشآمـوزان فرصـت دهـد با تمرین بـه مهارتهـای کافی
دسـت یابنـد .حساسـیت نشـان دادن معلـم بـه لحن مناسـب و
مؤدبانـه حـرف زدن دانشآمـوزان هنـگام بحـث ،از تنـش هنگام
گفتوگـوی کالسـی پیشـگیری میکند.
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برنامهريزى درس مطالعات اجتماعى مهرماه
پايهى سوم

برنامـهی درسـی مهرمـاه ،با توجـه به نبود
روز تعطیـل در ایـن مـاه ،بـرای هشـت
جلسـه بسـته شد.
جلسـهی اول :گفتوگـو دربـارهی
تعطیالت تابسـتان بـا هدایت صحبتها به
طـرف آمـوزش روش گفتوگـو در کالس
و تکیـه بر سـه محـور عمدهی ایـن کتاب:
جامعـه ،زمـان و مکان.
جلسـهي دوم :گفتوگـو دربـارهی
رشـد و تغییر و شناسـنامه ،با هـدف ایجاد
زمینـهی ذهنـی بـرای ورود بـه موضـوع
آموزشـی و ارزشـیابی تشـخیصی بـرای
آگاهـی از پیـش زمینهی ذهنـی و تجربی
دانشآمـوزان دربـارهی موضـوع آموزشـی.
تمریـن دانشآمـوزان بـرای شـرکت در
آمـوزش بـا حضـور فعـال در بحثهـا و
تهیـهی مطالـب ،فیلـ م و عکـس مرتبـط
بـا موضـوع بـرای کالس .طـرح سـؤال و
گرفتـن جـواب از کسـانی که دسـت بلند
میکننـد .سـؤالهایی از قبیل :چند سـاله
هسـتی؟ اهـل کـدام کشـوری؟ فرزند چه
کسـانی هسـتی؟ در کجا متولد شـدهای؟
 ...از کجـا معلوم اسـت؟ آیا مدرکـی داری؟
شناسـنامهی خـود را دیدهای؟ شناسـنامه
بـه چـه دردی میخـورد؟ سـال گذشـته
کالس چنـدم بـودی؟ حـاال؟ سـال آینده؟
از سـال گذشـته تـا حـاال چـه تغییـری
کـردهای؟ چـه تواناییهـای تـازهای پیـدا
کـردهای؟ فکـر میکنی در سـال آینده چه
تواناییهـای تـازهای پیـدا کنـی؟ بـا افـراد
خانـوادهات چه شـباهتهایی (ویژگیهای
جسـمی ،عالقههـا و سـلیقهها) داری؟
چـه تفاوتهایـی داری؟ بـرای هـر کـدام
از اعضـای خانـوادهات یـک کـد یـا نمـاد
هندسـی انتخـاب کن .و سـؤاالت دیگر که
بـا توجـه به فضـای کالس پیـش میآیند.
جلسـهی سـوم :خواندن متن توسط
معلـم و دانشآمـوزان داوطلـب ،با تأکید بر
روش خوانـدن صحیح و تأثیرگذار.
جلسـهی چهـارم تـا هفتـم :انجام
تمرینهـای کالسـی کتـاب.

6

پایهى سوم (فصل اول :من بزرگتر مىشوم)
راهبرد یا حوزههای موضوعی
نظام اجتماعی
زمان تداوم و تغییر

مفاهیم کلیدی
حقوق و قوانین
مدارک و شواهد
تغییر و تحول
تعلق و هویت

ارزش و اخالق
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی
ارزشها و نگرشها

-

فرهنگ و هویت

موارد مربوطه
کاربردهای شناسنامه
شناسنامه
مدارک مربوط به رشد بدنی و روانی
آگاهی از ویژگیهای خود و مشخصات
شناسنامه ( ایرانی بودن)
-

برنامهريزى درس مطالعات اجتماعى مهرماه
پايهى چهارم

برنامـهي درسـی مهرمـاه ،بـا توجـه بـه نبـود روز تعطیـل در این مـاه ،بـرای دوازده
جلسـه بسـته شد.
جلسـهی اول :گفتوگـو دربـارهی تعطیلات تابسـتان با هدایـت صحبتها به
طـرف آمـوزش روش گفتوگـو در کالس و تکیه بر سـه محور عمـدهی این کتاب:
جامعه ،زمـان و مکان.
جلسـهی دوم :گفتوگـو دربـارهی محلـه یـا مجتمع .بـا هدف ایجـاد زمینهی
ذهنـی بـرای ورود بـه موضـوع آموزشـی و ارزشـیابی تشـخیصی بـرای آگاهـی از
پیشزمینـهی ذهنـی و تجربـی دانشآمـوزان دربـارهی موضـوع آموزشـی .تمریـن
دانشآمـوزان بـرای شـرکت در آمـوزش با حضور فعال در بحثهـا و تهیهی مطالب،
فیلـم و عکـس مرتبط بـا موضوع بـرای کالس.
خانهی شـما چه شـکلی اسـت؟ در محله سـاکن هسـتی یا مجتمع مسـكوني؟ چه
رابطـهای بـا همسـایهها دارید؟ تا بهحـال مزاحم همسـایهای شـدهای؟ آنها چطور
مزاحـم شـما شـدهاند؟ در محلـه یـا مجتمـع شـما چـه کارهایـی بایـد کـرد و چه
کارهایـی نباید کرد (مقـررات)؟
در محلـهی شـما کـدام مکانهـای عمومـیوجـود دارنـد؟ در محلـهی شـما کدام
ی چه
امکانـات عمومـی وجـود دارنـد؟ بـرای اسـتفاده از مکانهـا و امکانـات عمومـ 
نکاتـی بایـد رعایـت شـوند؟ خریدهـای خانـه را از کجـا میکنیـد؟ چـه چیـزی
خواسـتهای کـه برایـت نخریدهانـد؟ دلیـل چه بـوده اسـت؟ دلیل به نظرت درسـت
بـوده یـا خیر؟ چـه جـور خریدکردنـی عاقالنه اسـت؟ درآمـد یعنی چه؟ دسـتمزد
یعنـی چـه؟ هزینـه یعنـی چه؟ تـا به حـال پس انـداز کـردهای؟
جلسـهی سـوم :خواندن متن توسـط معلم و دانشآمـوزان داوطلـب ،با تأکید
بـر روش خواندن صحیـح و تأثیرگذار.
جلسـهی چهـارم تا دهـم :انجـام تمرینهـای درس .آموزشهـای مربوط به
نقشـه ،ضمن انجـام تمرینها.
جلسهی یازدهم :بازدید از محلهي مدرسه.
جلسـهی دوازدهم :ارزشـیابی شـفاهی که مـرور و جمعبندی موضـوع درس
را هـم دربرمیگیرد.
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پایهی چهارم (فصل اول :محلهى ما)
راهبرد یا حوزههای موضوعی
نظام اجتماعی
زمان تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت
ارزش و اخالق
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی
ارزشها و نگرشها

مفاهیم کلیدی
مسئولیتها و تکلیفها،
حقوق و قوانین
تغییر و تحول  ،پیشرفت
تعلق و هویت
میراث فرهنگی
مسئولیتپذیری
حفاظت از محیط
رابطهی انسان و محیط
منابع و نظام اقتصادی
مسئولیتپذیری،تعاون

موارد مربوطه
وظایف و مسئولیتها در قبال همسایهها ،رعایت مقررات و قوانین محله یا مجتمع
تغییرات محله در گذر زمان
آموزههای دینی دربارهی حقوق همسایگان
آشنایی با ویژگیهای محله و کارکردهای مسجد و بوستان محله
احترام به همنوعان و دوست داشتن آنها بهعنوان مخلوقات خداوند ،پرهیز از رذائل اخالقی (تمسخر)
مراقبت از محله  ،ترسیم نقشهی محل زندگی و نحوهی ترسیم آن
مهارت خرید عاقالنه ،انواع فعالیتها و رفع نیازهای اقتصادی در محله
مسئولیت در قبال حقوق همسایگان ،تعلق خاطر به محله ،همکاری در امور محله

برنامهريزى درس مطالعات اجتماعى مهرماه
پايهى پنجم

برنامـهی درسـی مهرمـاه ،با توجه بـه نبود روز تعطیـل در این ماه،
برای دوازده جلسـه بسته شد.
جلسـهی اول :گفتوگـو دربـارهی تعطیلات تابسـتان ،بـا
هدایـت صحبتهـا بـه طـرف آمـوزش روش گفتوگـو در کالس
و تکیـه بر سـه محـور عمدهی ایـن کتـاب :جامعه ،زمـان و مکان.
جلسـهی دوم :گفتوگـو دربـارهي تنهایـی ،نیـاز بـه رابطـه
بـا دیگـران و احساسـات ،بـا هـدف ایجـاد زمینـهی ذهنـی بـرای
ورود بـه موضوع آموزشـی و ارزشـیابی تشـخیصی بـرای آگاهی از
پیشزمینـهی ذهنـی و تجربـی دانشآمـوزان دربـارهی موضـوع
آموزشـی .تمریـن دانشآموزان برای شـرکت در آمـوزش ،با حضور
فعـال در بحثهـا و تهیـهی مطالـب ،فیلـ م و عکـس مرتبـط بـا
موضـوع بـرای کالس.
خواهـر یـا بـرادر داری؟ چنـد دوسـت داری؟ دربـارهی تنهایی چه
نظـری داری؟ از دوسـتی چـه انتظاراتـی داری؟ حریـم شـخصی
ی چـه احساسـی
یعنـی چـه؟ از حالـت صـورت دیگـران میفهمـ 

دارنـد؟ چـه چیزهایی تو را غمگین ،شـا د و وحشـتزده میکنند؟
وقتـی سـن تـو کمتـر بـود چـه چیزهایـی تـو را غمگین ،شـا د و
وحشـتزده میکردنـد؟ فکر میکنـی در آینده هـم همین چیزها
تو را غمگین ،شـاد ،وحشـتزده خواهند کرد؟ دوسـت داری وقتی
ناراحـت هسـتی دوسـتت با تـو چـه رفتاری کنـد؟ اگر دوسـتت
ناراحـت باشـد بـا او چـه رفتـاری میکنـی؟ عضـو چـه گروههایی
هسـتی؟ از رفتـار همگروهیهایـت راضـی هسـتی؟ فکـر میکنی
چـه تغییـری در رفتارشـان بدهند بهتر اسـت؟ تا به حال با کسـی
مشـورت کـردهای؟ تـا بهحال کسـی بـا تو مشـورت کرده اسـت؟
جلسـهی سـوم :خواندن متـن توسـط معلـم و دانشآموزان
داوطلـب ،بـا تأکید بـر روش خوانـدن صحیـح و تأثیرگذار.
جلسـهی چهارم تـا یازدهم :انجـام تمرینهـای کالس در
گروههـای تصادفـی متغیـر ،به قیـد قرعه در هر جلسـه.
جلسـهی دوازدهم :ارزشیابی شـفاهی که مرور و جمعبندی
موضـوع درس را هم دربرمیگیرد.

پایهی پنجم (فصل اول  :زندگى با ديگران)
راهبرد یا حوزههای موضوعی
نظام اجتماعی
زمان تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت
ارزش و اخالق
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی
ارزشها و اخالق

مفاهیم کلیدی
مسئولیتها و تکلیفها

نقشها ،گروهها و مؤسسههای اجتماعی
میراث فرهنگی
مسئولیتپذیری
تعاون
-

موارد مربوطه

رعایت حریم شخصی دیگران  ،احساس همدلی با دیگران ،عضو مؤثر گروه بودن،
مسئولیت در قبال خود احساس ترس ،غم و اندوه ،شادی و ...
بیان نقش و وظایف هالل احمر و سازمان انتقال خون ایران

آموزههای قرآنی
احساس مسئولیت نسبت به همکالسیها و افرادی که با آنها زندگی میکنیم.
همکاری در گروه و مشارکت در کارهای دستهجمعی
-
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برنامهريزى درس مطالعات اجتماعى مهرماه
پايهى ششم

برنامهی درسـی مهرمـاه ،با توجه به نبود روز تعطیـل در این ماه،
برای دوازده جلسـه بسـته شـد .باتوجـه به حجم کتـاب ،دوفصل
بـرای ایـن مـاه درنظـر گرفته شـده اسـت کـه در صـورت امکان
انجام میشـود.
جلسـهی اول :گفتوگـو دربـارهی تعطیلات تابسـتان بـا
هدایـت صحبتهـا به طـرف آمـوزش روش گفتوگـو در کالس
و تکیـه بر سـه محور عمـدهی این کتـاب :جامعه ،زمـان و مکان.
بهمنظـور ایجـاد ارتبـاط ذهنـی دانشآمـوز بـا موضـوع درسـی،
سـرفصل درسهـای کتاب بـرای دانشآمـوزان گفته میشـود تا
بداننـد در طـول سـال قـرار اسـت در ایـن کالس دربـارهی چـه
مطالبـی بحـث شـود .در مـورد سررسـید کالس کـه قرار اسـت
اتفاقـات مدرسـه در آن ثبـت شـود ،توضیح داده میشـود .در ماه
مهـر اخبـار مدرسـه و کالس توسـط دانشآمـوزان جمـعآوری و
در پایان هفته توسـط معلم در سررسـید نوشـته میشـود .از ماه
آبـان ایـن کار توسـط خـود دانشآمـوزان انجام میشـود.
جلسـهی دوم :گفتوگـو دربـارهی دوسـتی ،باهـدف ایجـاد
زمینـهی ذهنـی بـرای ورود بـه موضـوع آموزشـی و ارزشـیابی
تشـخیصی ،بـرای آگاهـی از پیشزمینـهی ذهنـی و تجربـی
دانشآمـوزان دربـارهی موضـوع آموزشـی .تمریـن دانشآمـوزان
بـرای شـرکت در آمـوزش ،بـا حضور فعـال در بحثهـا و تهیهی
مطالـب ،فیلـ م و عکـس مرتبـط بـا موضـوع بـرای کالس.
قدیمیتریـن دوسـت تـو کیسـت؟ چـه ویژگیهایـی دارد؟ چـرا
همچنـان بـا او دوسـت هسـتی؟ آیا اتفاقی با هم دوسـت شـدید
یـا تـو او را انتخـاب کـردی؟ تا بـه حال پیـش آمده که کسـی را
انتخـاب کنـی و تصمیـم بگیـری بـا او دوسـت شـوی؟ آیـا تا به

حـال دوسـتی را از دسـت دادهای؟ چـرا؟ آیـا تـا بـه حال کسـی
دوسـتیاش را بـا تو قطع کرده اسـت؟ چـرا؟ آیا تا بـه حال پیش
آمده که از کسـی رودربایسـتی کنی و تحتفشـار روانی او کاری
را کـه از نظـر خـودت غلـط بـود ه اسـت ،انجـام دهـی؟ بعـد چه
احساسـی داشتی؟
ل توسـط معلـم و
جلسـهی سـوم :خوانـدن متـن درس او 
دانشآمـوزان داوطلـب ،بـا تأکیـد بـر روش خوانـدن صحیـح و
تأثیرگذار.
جلسـههای چهـارم و پنجـم :انجـام تمرینهای کالسـی
کتـاب در گروههـای تصادفـی متغیر ،به قید قرعه ،در هر جلسـه.
جلسـهی ششـم :گفتوگو دربارهی تصمیمگیـری ،باهدف
ایجـاد زمینهی ذهنی برای ورود به موضوع آموزشـی و ارزشـیابی
تشـخیصی بـرای آگاهـی از پیشزمینـهی ذهنـی و تجربـی
دانشآمـوزان دربـارهي موضـوع آموزشـی .تمریـن دانشآمـوزان
بـرای شـرکت در آمـوزش بـا حضـور فعـال در بحثهـا و تهیهی
مطالـب ،فیلـ م و عکـس مرتبط بـا موضوع بـرای کالس.
بیـان خاطـرات دانشآمـوزان از تصمیمگیریهـای خـود و
دوسـتان و خانوادههایشـان و نتایج آنها ،همـراه هدایت بحث به
سـوی رونـد صحیـح تصمیمگیریتوسـط معلـم.
جلسـهی هفتم :خواندن متن توسـط معلـم و دانشآموزان
داوطلـب ،بـا تأکید بـر روش خواندن صحیـح و تأثیرگذار.
جلسهی هشتم تا یازدهم :انجام تمرینهای کتاب.
جلسـهی دوازدهم :ارزشیابی شـفاهی که مرور و جمعبندی
موضوعات هـر دو درس را هم دربرمیگیرد.

پایهی ششم (فصل اول  :دوستان ما)( ،فصل دوم :تصميمگيرى)
راهبرد یا حوزههای موضوعی

مفاهیم کلیدی
حقوق و قوانین

نظام اجتماعی

زمان تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی
ارزشها و نگرشها

مسئولیتها و
تکلیفها
مسئولیتها و

تکلیفها
میراث فرهنگی
-

معلم
ویژگیهای یک دوست خوب ،تأثیرات دوســتی برجنبههای گوناگون زندگی انسان ،مهارت نه گفتن

توجه به مالکهای عقالنی و دینی در انتخاب دوست و آداب دوستی ،شناخت حقوق متقابل در دوستی
رعایت مراحل تصمیمگیری
شناخت مشاور مناسب

آموزههای قرانی

پیروی از دستورات دینی در موضوع دوستی

-

تمایل به ایجاد رابطهی دوستی صحیح ،رعایت آداب دوستی
تمایل به رعایت اصول و مراحل تصمیمگیری و تفکر قبل از تصمیمگیری

عالقهمندی به مشورت با افراد دارای صالحیت و مراجعه به آنها
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تعریف و ماهیت مطالعات اجتماعی

جامعه

زمان

مكان

محورهاى اصلى

مطالعات اجتماعی

یک حوزهی یادگیری بینرشتهای است که از مفاهیم رشتههای
علمیچون جغرافیا ،تاریخ ،اقتصاد ،علوم سیاسی ،جامعهشناسی و
همچنین مطالعات گوناگون مانند آموزشهای مدنی ،مطالعات
شهروندی و زیستمحیطی ،دین و اخالق بهره میگیرد.

تعامالت انسانى

بـه معنـی دوطرفه بـودن رابطـه .انسـان در ایـن ارتباط
تأثیـر میگـذارد و از آن تأثیـر میپذیـرد.

تحوالت زندگی بشر

آنچـه در رابطهی تأثیرپذیری و تأثیرگـذاری با محیط رخ
میدهـد که در بسـتر زمانی جریـان دارد.

محیطهای اجتماعی

محیطهای فرهنگی

گذشته

حال

خانه ،محله ،مدرسه ،شهر
نو
و روستا ،کشور ایرا 
همسایگان ایران

مدرسه ،مسجد ،بوستان
و موزه

میراث فرهنگی

تحوالتی که هم اکنون در
جریان هستند.

محیطهای طبیعی

محیطهای اقتصادی

آینده

کوه ،رود و دریا ،صحرا
جنگل و ...

خانه ،شهر و روستا ،کشور و
همسایگان ایران

تحوالتی که انتظار داریم،
بنابر پیشبینیهای منطقی
از آنچه در گذشته و حال رخ
دادهاند ،رخ بدهند.
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برنامهي درسي  -مطالعات اجتماعي
زهرا يوسفي

كارشناس ارشد برنامهريزي آموزشي

لذت كاوشگرى
و درس مطالعات اجتماعى

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه آبان

تابستان گذشته ،با حضور آموزگاران پايههاي سوم تا ششم درس مطالعات
اجتماعي ،كارگاهي برگزار شد كه هدف آن تسهيل جريان ياددهي ـ يادگيري
موضوعات اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بود .در كارگاه بر
اين موضوع تأكيد شد كه دانشآموزان با انتخاب هر رشتهي 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 شكلگيري مباني ذهني الزم و گرايش
به عادتهاي رفتاري مناسب در اين زمينه دورهي پيشدبستان و دبستان است،
ضروري است آموزش درس مطالعات اجتماعي در اين دوره با توجه و دقت
بيشتري صورت گيرد .با تأكيد بر اينكه مطالب كتابهاي مطالعات اجتماعي
تلفيقي از حوزههاي گوناگون است و طبقهبندي مطالب صرف ًا براي درك دقيقتر
جزئيات صورت ميگيرد ،نمودار كلي مفاهيم آموزشي درس مطالعات اجتماعي در
دورهي ابتدايي تدوين شد .تاريخ جلسهي بعدي نيز هفتهي آخر مهر تعيين شد.
جلسهى دوم معلمان درس مطالعات اجتماعى پايههاى سوم تا ششم
هفتهى آخر ماه مهر

دستور جلسه
الف ) ارائهي بازخورد دربارهي فعاليتهاي ماه مهر
ب ) بحث و تبادل نظر در مورد بخش مهارتها از كتاب راهنماي معلم
پ ) تهيهي برنامهي درسي ماه آبان
ت ) تهيهي جدول طولي زمان ،تغيير و تداوم
ارائهى بازخورد دربارهى آموزش ماه مهر

پايهي سوم
در جلسـهي دوم ،قبـل از گفتوگـو دربـارهي موضـوع درسـي ،مـواردي كـه قـرار بود
تـا پايـان سـال در ايـن كتـاب آمـوزش داده شـوند (مـا كي هسـتيم؟ در حـال حاضر
چـه ويژگيهايـي داريـم؟ در گذشـته چـه ويژگيهايـي داشـتيم و در آينـده احتمـاالً
چـه ويژگيهايـي خواهيـم داشـت؟ خانـوادهي مـا ،مدرسـهي مـا و محلـهي مـا چـه
ويژگيهايـي دارنـد و روابـط مـا با ديگران چگونه اسـت؟) ،بـراي دانشآمـوزان توضيح
داده شدند.
انجـام فعاليتهـاي كالسـي بهطـور انفـرادي آغـاز و در جلسـات بعـدي بـه شـكل
گروههـاي دو نفـري انتخابـي خـود دانشآمـوزان انجـام شـد .علاوه بـر شناسـنامه،
پاسـپورت ،كارت ملـي ،گواهينامـهي رانندگـي ،كارت ماشـين و گواهينامـهي پايـان
خدمـت هـم ،همـراه بـا توضيـح ،بـه دانشآمـوزان نشـان داده شـدند.
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جلسات والدين ،پايان مهر
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 مهارتهـا در دانشآمـوزان
ميكنـد .همچنيـن ،بـه والديـن
دانشآموزانـي كـه در ارتباطگيري،
كار گروهـي و مشـاركت در آموزش
بـه كمـك نيـاز دارنـد ،راهكارهـاي
الزم ارائـه شـود.

پايهي چهارم
مباحـث كل كتـاب (جايـي كـه زندگـي
ميكنيـم ،از محلـه تـا كشـورمان) و
روابطـي كـه بـا هـم داريـم (طبيعـت
كشـورمان و گذشـتهي مردمـي كـه در
ايـن كشـور زندگـي كردهانـد) ،توضيـح
داده شـد .در شـروع هر جلسه به موضوع
جلسـهي قبلـي اشـاره شـد .فعاليتهاي
كالسـي ،تـا جايـي كـه ممكـن بـود ،در
گروههـاي دو و سـه نفـري انتخابي خود
دانشآمـوزان انجـام شـد .در پايـان هـر
درس ،سـه نمونه كاربرگ (بسـيار خوب،
خـوب و متوسـط) روي تختـهي كالس

طبقهبنـدي اطالعـات ،خواندن نمـودار و
عكـس ،تجزيـه و تحليـل و نتيجهگيري.

بحث و تبادل نظر در مورد
بخش مهارتها از كتاب
راهنماى معلم

در برنامـهي درسـي مطالعـات اجتماعي،
فراينـد كاوشـگري محيطـي و اجتماعي،
و پـرورش مهارتهـا در قالـب پنـج حوزه
صـورت ميگيـرد كـه عبارتانـد از:
نصـب شـد تـا امـكان مقايسـه و قضاوت
بـراي دانشآمـوزان فراهـم و انگيـزهي
الزم بـراي انجـام بهتـر كاربرگهـا ايجاد
شـــود .بازديـد از محلـه بـه عهـــدهي
والديـن گذاشـته شـد و برنامـهي بازديد
از شـهرداري ناحيـه با همـكاري دو تن از
اوليـا هماهنـگ و انجام شـد.
پايهي پنجم
بيـان مطالـب كتـاب (شـناخت بيشـتر
خودمان ،كشـورمان ،همسـايههاي ايران،
كـرهي زميـن و تاريـخ مردمانـي كـه در
گذشـته در اين كشـور زندگـي كردهاند)

 .1كاوش و بررسي
در ايـن حـوزه ،مهارتهـاي زيـر پرورش
مييابنـد :تفكـر ،طـرح سـؤاالت روشـن
و واضـح دربـارهي موضوعـات محيطـي و
اجتماعـي ،شناسـايي موضـوع ،شناسـايي
منابع اطالعـات ،پرسوجو ،ثبـت اطالعات
از منابـع اوليـه و ثانويه ،بررسـي و تجزيه
و تحليـل مـدارك و شـواهد ،مقايسـه و
انجـام شـد .گفتوگوهـاي كالسـي بـه
تدريـج منظمتـر شـدند.
طـرح خبرنامـه و شـوراي كالسـي ،بـا
اطالعاتـي كـه از همـكار پايـهي ششـم
گرفتيم ،اجرا شـد .بـه دانشآموزان گفته
شـد ايـن كاري اسـت كـه دانشآمـوزان
كالس ششـم انجـام ميدهنـد و مـا هـم
امتحـان ميكنيـم تـا ببينيـم ميتوانيم
آن را اجـرا كنيـم يـا نـه .همـكاري
دانشآمـوزان خـوب بـود.
پايهي ششم
در جلسـهي توضيـح محتـواي كتـاب،

سررسيد كالس
علاوه بـر فعاليتهـاي كتـاب در رابطـه
بـا تقويت مهـارت كاوش و بررسـي ،طرح
خبرنامـهي مدرسـه هـم اجـرا شـد .يك
سررسـيد بزرگ تهيـه و دربـارهي كاربرد
آن توضيـح داده شـد .بـه دانشآمـوزان
فرصـت داده شـد كـه آن را از نزديـك
ببيننـد و دربـارهي آن بـا هـم حـرف
بزننـد .در آخريـن جلسـهي هـر هفتـه،
از دانشآمـوزان خواسـته شـد اتفاقـات
مهمـي را كـه در مدرسـه رخ داده اسـت
(مراسـم ،مسـابقهها ،تشـويقها) ،مثـل
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 دانشآموزان
نشـان داده شـد.
 .2مشاركت
در ايـن فراينـد ،دانشآمـوزان از طريـق
همراهـي و كار گروهـي ،موفـق بـه انجام
فعاليتهـاي يادگيـري ميشـوند و انـواع
موارد درسـي (خودمـان و دوسـتانمان و
روابـط مـا بـا آنهـا ،كشـورمان و منابـع
آن ،بخشـي از تاريخ مردمانـي كه در اين
كشـور زندگـي كردهانـد) گفتـه شـدند.
بـا ايـن توضيح كه بعضـي اتفاقـات براي
مردم يك كشـور يا كل جهان مهم اسـت
و باعـث ميشـود 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 ميشـدند ،مناسـبتها و
روزهـاي هفتـه هـم بـا توضيـح كوتاهي
بـراي دانشآمـوزان گفتـه ميشـدند.
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ﺑـﻪ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ بـه
ﻫـﺎ وﻭ اطالعـات
ﺍﻳﺪﻩهـا
ﺑﻴـﺎﻥ ایده
ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ وﻭ بیـان
ﺑﺮﻧﺪ .انتقـال
ﻣﻲبرند.
ﻛﺎﺭ مي
ﺑﻪكار
ﮔﺮﻭﻫـﻲ راﺭﺍ به
ﻛﺎﺭ گروهـي
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫـﺎﻱ كار
راهبردهـاي
ﺳـﺎﻳﺮ
ﺷـﻨﻴﺪﺍﺭﯼ وﻭ سـایر
ﮔﻔﺘـﺎﺭﯼ ،شـنیداری
ﻫﺎﯼ گفتـاری،
ﺷـﮑﻞهای
ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ شـکل
ﺷـﻜﻞ بخشيدن
ﮔﺮﻭﻩ ،شـكل
ﺑﻪ گروه،
ﺗﻌﻠﻖ به
ﺍﺣﺴـﺎﺱ تعلق
احسـاس
ﻧـﮕﺎﻩ
ﮐـﺮﺩﻥ ،نـگاه
ﮔـﻮﺵ کـردن،
ﺧﻮﺍﻧـﺪﻥ ،گـوش
ﻣـﻮﺍﺭﺩ .خوانـدن،
ﻛﺎﺭ مـوارد.
ﺩﺭ كار
ﺧـﻮﺩ در
ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ خـود
ﻫـﺎ ،مديريـت
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩهـا،
ﺑـﻪ ديدگاه
بـه
ﻧﻈﺮﻫﺎﯼ
ﺑﻴـﺎﻥ نظرهای
ﻣﺆﺛﺮ ،بیـان
ﮐﺮﺩﻥ مؤثر،
ﺑﻴـﺎﻥ کردن
ﮐﺮﺩﻥ ،بیـان
ﺻﺒﻮﺭﻱ کردن،
ﺟﻤﻌـﻲ ،صبوري
ﮔﻴﺮﻱ جمعـي،
ﺗﺼﻤﻴﻢگيري
ﮔﺮﻭﻫـﻲ ،تصميم
گروهـي،
فروبل
فردریش
پستالوتسی و
یوهان
ﺩﺭ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ در
ﺑـﺎ دیگران
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ بـا
ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﯼ ارتباط
ﻣﺨﺎﻟـﻒ وﻭ برقـراری
ﮔﻴﺮﻧﺪ .مخالـف
ﻣﻲگيرند.
ﺟﺎﻱ مي
ﺑﺨـﺶ جاي
ﺍﻳﻦ بخـش
ﺩﺭ اين
ﺑﺮﺩﺑـﺎﺭﻱ در
وﻭ بردبـاري
1
وتوجهبهآن،
پستالوتسیوفروبلضمنتحسینرویکردرمانتیکروسو
ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﯽگیرند.
ی
ﻗـﺮﺍﺭ م
ﺣـﻮﺯﻩ قـرار
ﺍﻳـﻦ حـوزه
ایـن
هایشخصیوخالقخودگستردنساحتجدیدتعلیموتربیت
بااندیشه
ﻛﻼﺳﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
کالسی
شورای
سازیتعلیموتربیتمبتنی
ی
هابرانسانیتوعموم
ن
راشروعکردند.باورآ
ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﺍﺯ تدریس
ﭘﻴﺶ از
ﻭﮔﻮ پیش
ﮔﻔﺖوگو
ﺭﺍﺑﻄﻪ باﺑﺎ گفت
ﺩﺭ رابطه
ﮐﺘـﺎﺏ در
ﻫـﺎﯼ کتـاب
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهـای
ﺑـﺮ فعالیت
ﻋـﻼﻭﻩ بـر
علاوه
بود.عالقهوحمایتپستالوتسیازروسواز19سالگیآغازم
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺩﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
شود.به رابطه
ﮐﺘـﺎﺏ در
ﻫـﺎﯼیکتـاب
هـای
ﺑـﺮ فعالیت
ﻋـﻼﻭﻩ بـر
ﺷـﻮﺭﺍﯼ علاوه
ﻃﺮﺡ شـورای
ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ،طرح
ﻣﻬـﺎﺭﺕ مشـارکت،
ﺗﻘﻮﻳـﺖ مهـارت
تقویـت
ينگاهرمانتیکروسواست.فروبلنیزشاگردي
همینخاطر،نگاهاوادامه
ﺷـﺪ.
ﻃﺮﺡ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ،
طرح
ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﯼ ارتباط،
ﻣﻬﺎﺭﺕ برقـراری
ﺗﻘﻮﻳـﺖ مهارت
ﺗﺸـﮑﻴﻞ باﺑﺎ تقویـت
ﺑـﺮﺍﯼ تشـکیل
بـرای
ﺍﺟـﺮﺍ شـد.
ﻫـﻢ اجـرا
ﮐﻼﺳـﯽ هـم
کالسـی
هایمعلمخودبودهو
ه
پستالوتسیراتجربهکردهودرنتیجهحاملاندیش
ﺑﺤـﺚ
ﺑـﺎ بحـث
ﺗﺪﺭﻳـﺲ بـا
ﭘﻴـﺶ ازﺍﺯ تدریـس
ﻭﮔـﻮ پیـش
ﮔﻔﺖوگـو
ﺑـﺎ گفت
ﻧﻔـﺮ بـا
ﭼﻬـﺎﺭ نفـر
ﻣـﺎﻩ چهـار
ﻫـﺮ مـاه
ﮐﻼﺳـﯽ ،هـر
ﺷـﻮﺭﺍﯼ کالسـی،
شـورای
هارادگرگونومتحولکردهاست.
سپسآن
ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﺭﺃﯼ
ﻃﺮﺍﺣـﻲ
ﭘﻴـﺶ طراحـي
ﺳـﺆﺍﻻﺕ ازﺍﺯ پيـش
ﯼ سـؤاالت
ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩی
دربـاره
ﻧـﺎﻡ انتخـاب
ﺫﮐـﺮ نـام
ﺑـﺪﻭﻥ ذکـر
ﻣﺨﻔـﯽ وﻭ بـدون
مخفـی
رأی
ﻭﮔـﻮﻱ
ﮔﻔﺖوگـوي
ﺷـﺪ .گفت
ﺍﻧﺠـﺎﻡ شـد.
ﻣﻌﻠـﻢ انجـام
ﻱ معلـم
ﺷـﺪﻩي
ﺛﺒـﺖ شـده
ﺗﺨﺘـﻪ ثبـت
ﺭﻭﯼ تختـه
ﻫـﺎ روی
ﺁﻥهـا
ﺁﺭﺍﯼ آن
ﺷـﻮﻧﺪ وﻭ آرای
ﻣﯽشـوند
می
ﺷـﻮﺩ.
ﻣﯽ
ﺍﺳـﺖ
ﺍﻭﻝ
ﺟﻠﺴـﺎﺕ
ﺩﺭ
اسـت
ممكـن
محوراول
جلسـات
ﻛﻼﺳـﻲ در
كالسـي
شـود.
ﺷـﻤﺎﺭﺵ می
شـمارش
پستالوتسـی
وﻭیوهان
ﻣﻤﻜـﻦتدریس
بـه جـای
کـودک
( )1746-1827مربی تدریـس
ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺘﯽ
ﻫﺮﮐـﺪﺍﻡ
ﻧﻔﺮ
ﭼﻬـﺎﺭ
ﺍﻳـﻦ
ﻛـﻪ
ﺻﻮﺭﺗـﻲ
ﺩﺭ
ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻧﻈـﻢ
ﺑﻲ
ﻭ
ﺷـﻠﻮﻍ
كـه
صورتـي
در
باشـد.
نظـم
ي
ب
و
شـلوغ
دارد
مسـئولیتی
هرکـدام
نفر
چهـار
ایـن
سوئیسـی بـوده کـه لقـب پـدر تعلیـم و معلـم محـور؛ مشـارکت فعـال یادگیرنده
ﻫﻔﺘـﻪ
ﭼﻬـﺎﺭ
ﻃـﻮﻝ
ﮐـﻪ
ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻤﺮﻳﻦ
موقع
كـه
شـود
تمرين
آمـوزان
ش
ﺑـﺎ دان
بـا
هـا
ﺑﻴـﻦ آاون
بیـن
هفتـه
چهـار
ﺩﺭ طـول
در
کـه
ﺁﻥبـه
دادهانـد.
بـه او
مـدرن را
تربیـت
ﻛـﻪ رشـد
ﺷـﻮﺩبسـتر
سـازی
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥفراهم
ﺩﺍﻧﺶ درس؛
کاس
ﻫـﺎ در
ﺗـﺪﺍﺭﮐﺎﺕ
ﻣﺴـﺌﻮﻝ
ﻧﻔـﺮ
ﻳـﮏ
ﭼﺮﺧـﺪ.
ﻣﯽ
ﺟـﺎﻱ
ﺳـﺮ
ﺍﺯ
ﻧﺰﻧﻨـﺪ،
ﻓﺮﻳـﺎﺩ
ﻧﻈـﺮ
ﺍﻇﻬـﺎﺭ
جـاي
سـر
از
نزننـد،
فريـاد
نظـر
اظهـار
تـدارکات
مسـئول
نفـر
یـک
چرخـد.
می
عمومیسـازی آمـوزش و پـرورش معتقـد طبیعـی کـودک؛ دادن آزادی و اختیـار به
ﻳـﮏ
ﮐﻼﺱ،
مدرسـهراﺭﺍ
ﺧـﻮﺩ
ﺑﻠﻨـﺪ
ﺧـﻮﺩ
ﻫﻴﺠـﺎﻥدر خـود
هيجـان
کـودک؛بلنـد
ﻧﻔـﺮ خـود
نفـر
ویـژهیـک
کالس،
داشـتن
نگـه
مرتـب
طبقهي
ﺩﺍﺷـﺘﻦها ،به
ﻧﮕـﻪي انسـان
ﻣﺮﺗـﺐهمـه
وﻭبـود تـا
ﻧﺸـﻮﻧﺪ ،انضباط
نشـوند،و
ایجاد اقتدار
ﺁﻣﻮﺯﺍﻧـﯽ
ﺩﺍﻧﺶ
ﮐﻤـﮏ
ﻣﺴـﺌﻮﻝ
ﻗﻄﻊ
ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ
ﺣـﺮﻑ
ﻛﻨﻨـﺪ وﻭ
ﻛﻨﺘـﺮﻝ
قطع
ديگـران
عشـق وحـرف
پایـهيكننـد
كنتـرل
کـه
آموزانـی
ﺑـﻪ دانش
بـه
کمـک
مسـئول
محدودیت،
تبعیض و
فارغ از
بتوانند
فقیـر،
بـه راﺭﺍموجب
عاقـه ،نـه
ﮐـﻪ بـر
ﻣﺴـﺌﻮﻝ
ﻧﻔﺮ
ﻳﮏ
ﺩﺍﺭﻧـﺪ،
ﺩﺭﺳـﯽ
ﻣﺸـﮑﻞ
ﻛـﻪ
ﻛﻨـﺪ
ﺗﻤﺮﻳـﻦ
ﻫـﻢ
ﻣﻌﻠـﻢ
ﻭ
ﻧﻜﻨﻨـﺪ...
كـه
كنـد
تمريـن
هـم
معلـم
و
نكننـد...
مسـئول
نفر
یک
دارنـد،
درسـی
مشـکل
دسترسـی رایـگان و همگانـی بـه آموزش اجبـار و ایجـاد ترس؛ تأکید بـر تجربههاي
ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ وﻭ
ﻣﺸـﮑﻼﺕ
ﺑﻪ
ﻭﮔـﻮ
ﻛﻨـﺪ،
ﺣﻔـﻆ
ﺧـﻮﺩ
وگـو
تأکیدگفبرت
حـواس؛كنـد،
مبتنـی راﺭﺍبرحفـظ
ﺁﺭﺍﻣـﺶ خـود
آرامـش
ارتباطی
رفتاری
مشـکالت
ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ به
رسیدگی
تـاش عملی و
نخسـتین
باشـند.
داشـته
ﮔﻔﺖرشـد
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ واقعـی
ﺳـﺨﻨﮕﻮﯼ
ﻧﻔﺮ
ﻛﻨـﺪ.
ﻻﺯﻡ
ﻣﻲكنـد.
کـودک.ي
ﭘﻴـﺪﺍ م
جانبهراﺭﺍي پيـدا
ﻧﻈـﻢ الزم
نظـم
گروه
سـخنگوی
ﻳـﮏ نفر
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥيوﻭ یـک
آمـوزان
دانش
تأسیس یک
پستالوتسـی،
ﺩﺍﻧﺶطلبانه
اطاح
ﮔﺮﻭﻩ همـه
ﺩﻫﺪ
ﻣﯽ
ﮔـﺰﺍﺭﺵ
ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﮐﺎﺭ
ﺭﻭﻧـﺪ
ﮐـﻪ
دهد
ی
م
گـزارش
معلم
به
را
کار
رونـد
کـه
مدرسـهي کسـب و کار برای کودکان فقیر مربـی آلمانـی ،فردریـش فروبـل (-1852
ﻣﻌﻠـﻢ
ﻫـﺎﯼ
ﻣﺘﻦ
ﺻﺤﻴﺢمتن
صحيح
خواندن
مسـئوالن
بتواننـدراﺭﺍدربـه
تـا معلـم
هـای
روسـتاییی
وﻭ راهنمای
ﺑـﻪکنار باسـواد
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽبـود
پستالوتسـی بود .حوزهي
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥشـاگرد
ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ،)1782
ﺭﺳـﺎﻧﺪ.
ﻣﯽ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ
ﻃﻮﺭ
ﺑﻪ
تأثيرگذار
طور
ه
ب
رسـاند.
می
شـدن ،محصوالت سـاختهي دسـت خود اشـتراک فکری فروبل و پستالوتسـی ،باور
بـار ﺑـﺎﺭ
ﺗﻮﺍﻧـﺪدو ﺩﻭ
ﮐـﺲ
ﻫﻴﭻ
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻛﺘـﺎﺏ
ﻫـﺎﻱ
ﻋـﻼﻭﻩ
رابطه
در
كتـاب
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهـاي
ت
ﺑـﺮ فعالي
رشـدبـر
علاوه
شـود،
انـد
ﻧﻤﯽو
بـازارنمیت
کـس
راهیچ
انتخابروشـن
نـگاه
کننـد.
عرضـه
بـه
ﺩﺭسـازی
مدرن
کـودک و
طبیعـی
ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ بـه
ً
شاوﺩﺍﻧﺶ
تربیتیﯼ
ﻫﻤـﻪ
ﺷـﻮﺩ ،ﻣﮕـﺮ
ﻃﺮﺡ
ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﻱ
ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺗﻘﻮﻳـﺖ
طرح
ارتباط،
برقـراري
مهارت
تقويـت
قبلا
آمـوزان
ﺍﻳﻨﮑـﻪی دان
اینکـه وهمـه
مگـر
موجب شـد
آثـار
پستالوتسـی
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ،بـرای
اسـت .امـا
تربیـت
تعلیـم و
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ باﺑﺎعلـم
ً
ﻃـﻮﺭ
ﺑﻪ
ﻣﺘـﻦ
ﺻﺤﻴﺢ
ﺧﻮﺍﻧـﺪﻥ
ﻫـﺎﯼ
ﻣﺎﻩ
ﺩﺭ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺷـﺪﻩ
ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﻗﺒـﻼ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ
تأثيرگذار
طـور
ه
ب
متـن
صحيح
خوانـدن
بعـد،
هـای
ه
ما
در
باشـند.
شـده
انتخـاب
دولـت و عمـوم مـردم متوجـه اهمیـت و پیادهسـازی ایـن بـاور ،هـر کـدام مسـیر
ﺷـﺪ.
ﻫﻢ
ﭘﺎﻳـﺎﻥ
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ
ﺩﺍﻧﺶ
ﺑﻌـﺪ،
شـد.
انجام
ﻧﻈﺮﺍﺕ هم
نظـــرات
مـاه
پایـان
آموزان ودر
ش
دانـــ
ﻣـﺎﻩبـه دلیل
شـوند.
تربیـت
تعلیـم
فایـدهي
عیـن حال مکملـی را در پی
ﺍﻧﺠﺎﻡو در
متفـاوت
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺶ
ﻣﻌﻠـﻢ،
ﺧﻮﺍﻧـﺪﻥ
بعـــدﺍﺯ
ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﻌـﺪ
ﻣﺜﺒـﺖ
آموزان
ش
دانــ
معلــم،
گرفتنـد.از خوانـدن
منفـی
مثبـت
مـوارد
ی
اسـتقبال،ه
ﺧـﻮﺩ راﺭﺍ دربـار
خـود
بیوﻭسـوادی
ﻣـﻮﺍﺭﺩ1830
ﯼسـال
ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩتا
ایـن
آمـوزش در
مسـیر
پستالوتسـی
ديگـرﺍﺯ
ﻭ
ﺧﻮﺍﻧﻨـﺪ
ﻣﻲ
ﺭﺍ
ﻣﺘـﻦ
ﺩﺍﻭﻃﻠـﺐ
ﺍﻳـﻦ
ﺑـﻪ
ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻣﯽ
ﺍﻋـﻼﻡ
ﺷـﻮﺭﺍ
ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ
از
و
خواننـد
ي
م
را
متـن
داوطلـب
ایـن
بـه
کننـد.
ی
م
اعلام
شـورا
عملکـرد
در سـوئیس ریشـهکن میشـود .شـهرت دورهي ابتدایـی را برگزید و تحول غیرقابل
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻣﻴـﺰﺍﻥ
ﻱ
ﺩﺍﻧﺶ
ﺗـﻮﺍﻥ
تأثيرگذاري
سـطحميـزان
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩي
درباره
آمـوزان
ﻧﻘﺪﭘﺬﻳـﺮﯼ دانش
نقدپذیـری
کـردن
نقـد
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ،تـوان
ترتیـب،
ﮐـﺮﺩﻥ وﻭمدیـون توجه
ﻧﻘـﺪبیشـتر
پستالوتسـی
جهانی
ایجـاد کـرد .امـا
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥایـن
تصـوری در
ﺷـﻮﺩ.
ﻣﯽ
ﺗﻘﻮﻳـﺖ
ﻫـﻢ
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ
ﺍﻧﮕﻴـﺰﻩ
ﺍﻳﺠـﺎﺩ
ﺩﺭ
ﻫـﺎ
ﺁﻥ
ﺧﻮﺍﻧـﺪﻥ
ﻱ
ﻧﺤـﻮﻩ
انگيـزه
ايجـاد
در
هـا
ن
آ
خوانـدن
ي
ه
نحـو
شـود.
ی
م
تقویـت
هـم
آمـوزان
ش
دان
علمی
ﺩﺍﻧﺶ او به شـیوههای تدریس (پداگوژی) تأکیـد فروبـل بـر آموزش و پـرورش پیش
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ
اســت ﮐـﻪ
ﺍﺳـﺖ
وﺑﺪﻳﻬـﯽ
ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫـﻲ
ﻫـﺎ
ﺁﻥ
ﺩﺍﺩﻥ
ﮔـﻮﺵ
ﺑـﺮﺍﻱ
نظرخـــواهي
هـا
شدادن
گـــو
ﺩﺭ ازبـراي
در
آموزان
تربیـتدانـــ
کـه
علـم
شپـدر
ﺩﺍﻧﺶاو
بـود.
بدیهـــیجدیـد
اصـول
سـن  23سالگی
فروبلآندر
بود.
دبسـتان
ﺑـﻪ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﻣﻲ
شـود.
ﺯﻳﺎﺩﯼ مي
زیادی
مشـکالت
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ بـه
فعالیـت
ایـن
انجـام
ﻣﺸـﮑﻼﺕشـد که
همچنیـن باعث
ﺍﻳـﻦاسـت.
پداگـوژی
ﺷـﻮﺩ.معلمـی را برمیگزینـد .پـس از
حرفـهي
ﻭ
ﻣﺸـﮑﻼﺕ
ﺁﻣـﺪﻥ
ﭘﻴـﺶ
ﺧﻮﺭﻧـﺪ.
ﺑﺮﻣﯽ
مشـکالت
آمــدن
پیـــش
خورنـد.
برمی
تعلیـم و تربیت در کنار سـایر علوم ،مانند سـالها تـاش و تجربـه در مدرسـهها،
ﻣﻌﻠـﻢ،
ﮐﻤـﮏ
ﺁﻥ
وﺣـﻞ
ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﮐﺴـﺐ .4
خالقيت
کسـب
معلم ،وبه
کمـک
هـاﺑـﺎبـا
سیاسـت،ن
حـل آ
ﺑـﻪحـوزهي
علم
یـک
عنـوان
ﻫـﺎبـه
اثـر تربیتـی خـود را در سـال
مهمتریـن
ﻣﻬـﺎﺭﺕ
ﻛﺎﺭﺑـﺮﺩ
ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺣـﻮﺯﻩ،
ﺩﺭ
كاربـــرد
هـــاي
مهارت
حـوزه،
ايـن
ﺷـﻮﺩ.عمـدهي تأثیـر در
شـود.
شـناختهی
ﻣﻨﺠـﺮ م
معرفتـیمنجـر
مهـارت
ﻣﯽشـود.
ﻫـﺎﻱو تربیـت
«تعلیـم
عنـوان
ﺍﻳـﻦبـا
1826
ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ
ﺩﺭ
ﻫـﺎ
ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻭ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻭ
ﺩﺍﻧـﺶ
الگوها
در
هـا
ت
مهار
و
اطالعات
و
دانـش
پستالوتسـی بـر آموزش در سـطح ابتدایی انسـان »1منتشـر میکند .در همان سال،
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ
.3
ﺑﺴـﻂ
جديـد ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻫـﺎﻱ ﺟﺪﻳـﺪ
توسـعه ﻭو بسـط
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖهـاي
رهـاوردی او عبارتانـد از :وﻭ موقعيت
اصـولارتباط
برقراری
اسـت و
ﺍﺯ
ﺍﺳـﺖ
ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ
ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﯼ
ﻣﺴـﺎﺋﻞ وﻭ
ﺑـﻪ مسـائل
ﮔﻮﻳﻲ بـه
ﭘﺎﺳـﺦگويي
ﻫـﺎ ،پاسـخ
ﺁﻣﻮﺧﺘﻪهـا،
ﻣﻬﺎﺭﺕ آموخته
مهارت
از
اسـت
عبارت
ارتبـاط
برقـراری
توجـه بـه نیازهـا و عاقههـاي کـودک؛
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١٣٩٧
ﯼ| ٢
ﻣﺎﻩ1397
ﺁﺑﺎﻥماه
|2آبان
ﺷﻤﺎﺭﻩی
ﻭﺩﻭﻡ | شماره
ﺑﻴﺴﺖودوم
ﯼ بیست
ﺩﻭﺭﻩی
ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ | دوره
ﺁﻣﻮﺯﺵ ابتدایی
ﺭﺷﺪ آموزش
رشد

مجلـهي هفتگـی آمـوزش «خانوادههـا»2
را تأسـیس میکنـد .چـاپ و انتشـار آثـار
تربیتـی ،فروبل را قانـع نمیکند و تصمیم
میگیـرد اندیشـهها و ایدههـای بدیـع
خـود را در محیطـي واقعـی اجـرا کنـد.
از ایـن رو ،در آلمـان و در سـال ،1937
مؤسسـهي مراقبت و بـازی و فعالیت برای
کـودکان خردسـال را تأسـیس و در سـال
 1940واژهي کودکسـتان را بـرای ایـن
مؤسسـه ابـداع میکنـد .فروبل نخسـتین
مربـی مـدرن تعلیـم و تربیـت اسـت کـه
توجـه جامعـه و والدین را به سـمت ارزش
و اهمیـت تربیتـی بازیهـا و فعالیتهـای
آزاد کـودکان جلـب میکنـد .بـه همیـن
ﻛﺎﻭﺵ
بررسى
چندیـنو
كاوش
ﺑﺮﺭﺳﻰمتنوع
ﻭ فعالیـت
خاطـر ،عـاوه بر
بـازی گونـه ،ماننـد آوازهـای جمعـی ،کار
بـا گِل ،دوزندگـی و کار بـا گل و گیـاه،
مجموعهای وسـیلهي بازی و ابزار آموزشی
با نـام «هدیههاي فروبل »3را برای سـطح
ﻛﻼﺱ كه یک
ﺭﺳﻴﺪميكند
طراحـی
ﺳﺮ
كالس
رسيد
پیش از دبسـتان سر
نجـار ماهـر آنهـا را ميسـازد .هدیههـاي
فروبـل پنـج گونـه وسـیلهي آموزشـی را
شـامل ميشـود کـه ترتیـب ارائـهي آنها
بـه کـودک از سـاده بـه پیچیـده اسـت.
بـرای مثـال ،گونهي اول شـامل گلولههای
رنگـی نرم وکوچـک و گونهي دوم شـامل
کـره و مکعبهـای چوبـی اسـت .سـبک
آمـوزش فروبـل کـودکان را در حوزههـاي
مهارتهای کشـف کردن ،مقایسـه کردن،
تصورکـردن
لمس کـردن و
ﻃﺮﺍﺣـﻲتواناوﻭ
ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈـﺮﻩ،
ﻫـﺎﻱ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
طراحـي
غيرمنتظـره،
آزمـودن،هـاي
موقعيت
بـر
فروبـل
تربیتـی
ي
فلسـفه
سـازد.
می
ﺟﺪﻳﺪ،
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫـﺎﻱ
ﻳﺎ
ﻣﺤﺼـﻮﻻﺕ
ﺗﻮﻟﻴﺪ محصـوالت يا راهبردهـاي جديد،
توليد
اسـت :ابراز
ﺟﺪﻳﺪ،مبتنی
بنیادیـن
ﺭﻭﺵي
ایـده
چهـار
ﺩﺍﺩﻥ،
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ
ﻫﺎﻱ
دادن،
پيشـنهاد
جديد،
هاي
ش
ﺍﺑـﺪﺍﻉ رو
ابـداع
بـودن؛ فعالیت
خاق
خویشـتن؛
ي
آزادانه
ﺗﻘﻮﻳـﺖ
ﻛـﺮﺩﻥ
ﺑﻴﻨـﻲ
ﭘﻴﺶ
ﺗﺠﺴـﻢ
تقويــت
كـــردن
بيني
ش
تجســـمﻭو پي
مشـارکت جمعـی؛ فعالیتهای حسـی-
ﺷـﻮﻧﺪ.
ﻣﻲشـوند.
ومي
حرکتی.
ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﻪ
ﻓﻲالبداهه
ﻧﻤﺎﻳﺶفي
نمايش
پي
ﻛـﻪ
هاي فﻓﻲيﺍﻟﺒﺪﺍﻫـﻪ
ﻫـﺎﻱ
ﺍﺟـﺮﺍﻱ
البداهـه كـه
ﻧﻤﺎﻳﺶش
نوشتنمايـــ
اجـراي
شود.
مراجعه
اول
ي
شماره
به
.1
ﻣﻮﺿـﻮﻉ
ﺑـﻪ موضـوع
ﺗﻮﺟـﻪ بـه
ﺑـﺎ توجـه
ﻫـﺎ بـا
ﺁﻥهـا
ﻣﻮﺿـﻮﻉ آن
موضـوع
2. The Education of Man
ﺷـﻮﺩ،
ﻣﻲ
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ
شـود،
ﺍﺭﺍﺋﻪ مي
ارائه
ﺩﺍﻧﺶآمـوزان
ﺑـﻪ دانش
ﺩﺭﺳـﻲ بـه
درسـي
3.The Educating
Families
4. Froebel
ﺍﻳـﻦ
 Giftsازﺍﺯ
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ
ايـن
ﺑـﺮﺍﻱ اسـتفاده
ﻫـﺎ راﺭﺍ بـراي
ﺁﻥهـا
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳـﻲ آن
توانايـي
ﺑﺨﺸـﺪ.
ﻣﻲبخشـد.
ﺍﺭﺗﻘـﺎ مي
ﻣﻬـﺎﺭﺕ ارتقـا
مهـارت

محيطى ﻭو ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
كاوشگرى ﻣﺤﻴﻄﻰ
ﻛﺎﻭﺷﮕﺮﻯ
اجتماعى
ﻭو
تﻫﺎ
ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﭘﺮﻭﺭﺵ
ها
پرورش مهار
ﺣﻮﺯﻩهﻫﺎﻯ
هاى
حوز
ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ
مهارتى

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
مشاركت

برقرارى ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ
ارتباط

كارهاي ﺩﺳﺘﻲ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
دستي
بازسـازي ﺍﻋـﻢ
هـاي ﺑﺎﺯﺳـﺎﺯﻱ
تﻫـﺎﻱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ
اعـم ﺍﺯاز
انجـام فعالي
ﻣﺎﻛﺖتﺳـﺎﺯﻱ ﺑﺎ
كار ﺑﺎبـاﺳـﻔﺎﻝ
نقاشـي ،ﻛﺎﺭ
ﻧﻘﺎﺷـﻲ،
سـازي،
سـفالﻭ و ماك
ﺫﻫﻨﻴﺖ
ﺩﺭﺳـﻲ ،ﺑـﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
بـه
درسـي،
موضـوع
توجـه بـه
بـا
ﺑﺨﺸـﺪ ﻭ
ﺗﺠﺴـﻢ
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺶ
بخشد.
ﻣﻲ مي
تجسـم
شآموزان
ذهنيت دان
ﻛﺎﺭﻫـﺎﻱ ﺩﻳﮕـﺮ
ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩﻱ
ﺁﻥﻫـﺎ ﺑـﺎ
كارهاي
مشـاهدهي
همچنيـن ،آنها بـا
انگيزﻱهي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ
ﺍﻧﮕﻴـﺰﻩ
ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺶ
بيشـتري
آموزان
ديگـر دانش
جديدتـر ﭘﻴـﺪﺍ
كارهـاي ﺟﺪﻳﺪﺗـﺮ
انجـام ﻛﺎﺭﻫـﺎﻱ
بـراي ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﺑـﺮﺍﻱ
پيـدا
كننـد..
ي ﻛﻨﻨـﺪ
مﻣﻲ
اظهار ﻧﻈﺮ
شخصي ﻭو ﺍﻇﻬﺎﺭ
واكنش ﺷﺨﺼﻲ
 .5ﻭﺍﻛﻨﺶ
نظر
آمـوزان ﺑـﺮﺍﻱ
شﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺶ
ايـن ﻗﻠﻤـﺮﻭ،
در ﺍﻳـﻦ
ﺩﺭ
بـراي
قلمـرو ،دان

ﺧﻼﻗﻴﺖ
خالقيت

ﻧﻤﺎﻳﺶ
نمايش
ىﺍﻟﺒﺪﺍﻫﻪ
فﻓﻰ
البداهه

ﻛﺎﺭﺩﺳﺘﻰ
كاردستى

موضوعـات ﺑـﺮ
بررسـي ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎﺕ
بازشناسـي ﻭو ﺑﺮﺭﺳـﻲ
ﺑﺎﺯﺷﻨﺎﺳـﻲ
بـر
ﺍﺭﺍﺩﻩ
ﺧـﻮﺩ
ﺍﺯ
ﺧﻮﻳـﺶ
ﺍﺳـﺘﻨﺒﺎﻁ
ﻣﺒﻨـﺎﻱ
مبنـاي اسـتنباط خويـش از خـود اراده
ﻧﮕﺮﻳﺴـﺘﻦ،
ﻫﺎﻱ نگريسـتن،
ﻣﻬﺎﺭﺕهاي
ﺩﻫﻨﺪ .مهارت
ﻣﻲدهند.
ﻧﺸـﺎﻥ مي
نشـان
ﺑﺮ
ﻣﻮﺿـﻮﻉ بر
ﺑﺮﺭﺳـﻲ موضـوع
ﻧﻘـﺪ وﻭ بررسـي
ﺑﺎﺯﺷﻨﺎﺳـﻲ وﻭ نقـد
بازشناسـي
ﺑـﻪ
ﻧﮕﺮﻳﺴـﺘﻦ بـه
ﺧﻮﻳـﺶ ،نگريسـتن
ﺗﻠﻘـﻲ خويـش،
ﻣﺒﻨـﺎﻱ تلقـي
مبنـاي
ﺧـﻮﺩ،
ﺑﺎﻭﺭﻫـﺎﻱ خـود،
ﺍﺳـﺘﻨﺒﺎﻁ وﻭ باورهـاي
ﺑـﺎ اسـتنباط
ﻣﻮﺿـﻮﻉ بـا
موضـوع
ﺩﺍﺩﻥ
ﺗﺮﺟﻴـﺢ دادن
ﺧﻮﻳـﺶ ،وﻭ ترجيـح
ﺍﺣﺴـﺎﺱ خويـش،
ﺑﻴﺎﻥ احسـاس
بيان
ﮔﻴﺮﻧـﺪ.
ﻣﻲگيرنـد.
ﻗـﺮﺍﺭ مي
ﺣـﻮﺯﻩ قـرار
ﺍﻳـﻦ حـوزه
ﺩﺭ ايـن
در
ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﺍﺯ تدريس
ﭘﻴﺶ از
ﻭﮔﻮ پيش
ﮔﻔﺖوگو
گفت
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺩﺭ رابطه
ﻛﺘـﺎﺏ در
ﻫـﺎﻱ كتـاب
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهـاي
ﺑـﺮ فعاليت
ﻋـﻼﻭﻩ بـر
علاوه
ﻃﺮﺡ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ،طرح
ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﻱ ارتباط،
ﻣﻬﺎﺭﺕ برقـراري
ﺗﻘﻮﻳـﺖ مهارت
باﺑﺎ تقويـت

تﻭﮔﻮ
ﮔﻔﺖ
وگو
گف
پيش ﺍﺯ
ﭘﻴﺶ
از
ﺗﺪﺭﻳﺲ
تدريس

تﻭﮔﻮ
ﮔﻔﺖ
وگو
گف
بعد ﺍﺯ
ﺑﻌﺪ
از
ﺁﻣﻮﺯﺵ
تدريس

ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﻫـﻢ انجـام
ﺗﺪﺭﻳـﺲ هـم
ﭘﻴـﺶ ازﺍﺯ تدريـس
ﻭﮔـﻮ پيـش
ﮔﻔﺖوگـو
گفت
ﺷﺪ.
شد.
ﺷﻔﺎﻫﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵشفاهي
آموزش
ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺍﺯ تدريس
ﺑﻌﺪ از
ﻭﮔﻮ بعد
ﮔﻔﺖوگو
ﻳﺎ گفت
يا
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺶآموزان
ﻛـﻪ دانش
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗـﻲ كـه
ﺑﻪ اطالعاتـي
ﺗﻮﺟـﻪ به
ﺑـﺎ توجـه
بـا
ﻛـﺮﺩﻥ وﻭ
ﻓﻜـﺮ كـردن
ﻛﻼﺳـﻲ وﻭ فكـر
ﺁﻣـﻮﺯﺵ كالسـي
ازﺍﺯ آمـوزش
ﺩﺳـﺖ
ﺑـﻪ دسـت
ﻣﻮﺿـﻮﻉ بـه
ﻱ موضـوع
ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩي
ﺗﺤﻘﻴـﻖ دربـاره
تحقيـق
ﻣﻬـﺎﺭﺕ،
ﺍﻳـﻦ مهـارت،
ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ايـن
ﺑـﺮﺍﻱ ارتقـاي
ﺍﻧـﺪ ،وﻭ بـراي
ﺁﻭﺭﺩﻩانـد،
آورده
ﺷـﺪ.
ﺍﺟـﺮﺍ شـد.
ﺁﺯﻣـﻮﻥ اجـرا
آزمـون

ماه ١٣٩٧
ﺁﺑﺎﻥﻣﺎﻩ
یﯼ
ﺑﻴﺴﺖ
یﯼ
ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺭﺷﺪ
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ﻛﻼﺳﻰ درس
هاى كالس
فعالي
ﺩﺭﺱ
تﻫﺎﻯ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

شوراى ﻛﻼﺳﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
كالسى

تﻭﮔﻮ
ﮔﻔﺖ
وگو
گف
از ﻛﻼﺱ
پيش ﺍﺯ
ﭘﻴﺶ
كالس

واكنش ﺷﺨﺼﻰ
ﻭﺍﻛﻨﺶ
شخصى
ﻭو ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ
اظهارنظر

تهيهى برنامهى درسى آبانماه
پايهي سوم

برنامهى آبان ،پايهى سوم (فصل  :2خانواده)

موارد
مفاهیم کلیدی
راهبرد یا حوزههای موضوعی
نیکی به والدین و بزرگترها
مسئولیتها و تکالیف
نظام اجتماعی
نقشها ،گروهها و مؤسسههاي اجتماعی اهمیت و کارکردهای خانواده
زمان تداوم و تغییر

مدارک و شواهد
تغییر و تحول

فرهنگ و هویت

تعلق و هویت
میراث فرهنگی

ارزش و اخالق

مسئولیت پذیری

فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی

-

تغییر در خانواده ( ابعاد خانواده،
تشکيل خانوادهي جدید،
گسترش خانواده و )...
تعلق به خانه و خانواده
آموزههای دینی مربوط به رفتار
در خانواده
احترام  ،مهربانی و قدردانی از
بزرگترهای خانواده

برنامهى آبان ،پايهى سوم (فصل  :3همكارى در خانواده)

موارد
مفاهیم کلیدی
راهبرد یا حوزههای موضوعی
همکاری در امور خانه ،رعایت نظم و
مسئولیتها و تکالیف
مقررات
حقوق و تکالیف
نظام اجتماعی
مقررات خانه ،لزوم و اهمیت
نقشها ،گروهها و مؤسسههاي
تقسیم وظایف در خانه ،نقشها
اجتماعی
زمان تداوم و تغییر
تعلق به خانه و خانواده
تعلق و هویت
فرهنگ و هویت
عالقهمندی به همکاری در امور خانه و
مسئولیتپذیری
کمک کردن به اعضای خانواده
تمایل به رعایت نظم و مقررات خانواده
ارزش و اخالق
حس قدردانی از زحمات اعضای
خانواده
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادي

برنامهي درسي آبان ،با احتساب دو روز تعطيل ،براي شش جلسه
بست ه ميشود.
جلسهي اول
يادآوري موضوع درس قبلي
و گفتوگو دربارهي موضوع
فصلهاي  2و 3
وقتـي ميگوييـم خانـواده ،منظورمـان
چيسـت؟ خانـوادهي شـما چنـد نفرند؟
تـا بـه حال اتفاقـات خوب يا بـدي براي
خانـوادهي شـما پيـش آمده اسـت؟ در
ايـن جـور مواقـع هـر كـدام از اعضـاي

14

خانـــوادهي شـــما چـه عكسالعملـي
نشـان ميدهنـد؟ چـه اتفاقـات خوب يا
بـدي قـرار اسـت بـراي خانوادهي شـما
پيـش بيايـد؟ اعضـاي خانـوادهي شـما
چطـور بـا هـم برخـورد ميكنند؟
بـا شـما چطور برخـورد ميكنند؟ شـما
بـا آنها چطور برخـورد ميكنيد؟ وقتي
ميگوييم مقررات ،منظورمان چيسـت؟
در خانـوادهي شـما چه مقرراتـي وجود
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دارد؟ نظـر شـما دربـارهي ايـن مقررات
چيست ؟
چـه چيــزهايــي باعـث ناراحتـــي يا
خوشحالـي خانـوادهي شـما ميشـود؟
از چهـرهي اعضـــاي خانـوادهي خـود
ميفهميــــد چه احساســـي دارنــد؟
تأثيـر شـما در خوشحالـي يـا ناراحتي
خانـواده چيسـت؟
در خانـوادهي شـــما چـه رفتــاري بـا
بزرگترهـا ميشـود؟ خانـوادهي شـما
بـا خانـوادهي اقـوام يـا دوسـتانتان چه
شـباهتها و تفاوتهايـي دارد؟ دلتـان
ميخواســـت خانـــوادهي شـــما چه
ويژگيهايـي داشـته باشـد؟
جلسهي دوم
خواندن متن فصل دوم و
تصويرخواني درس
جلسهي سوم
انجام فعاليتهاي كتاب در
گروههاي داوطلبانهي دو نفري
جلسهي چهارم
خواندن متن فصل سوم و
تصويرخواني كتاب
جلسهي پنجم
انجام فعاليتهاي كتاب
جلسهي ششم
ارزشيابي با اجراي نمايش
فيالبداهه در مورد رفتارهاي
متفاوت اعضاي خانواد ه در
موقعيتهاي گوناگون ،توضيح
شفاهي شجرهنامهي فردي با ذكر
نام ،محل تولد و بعضي خصوصيات
ديگر

تهيهى برنامهى درسى آبانماه

تهيهى برنامهى درسى آبانماه

پايهي چهارم

پايهي پنجم

پايهى چهارم (فصل  :2شهر من ،روستاى من)

راهبرد یا حوزههای موضوعی
نظام اجتماعی
زمان تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت
ارزش و اخالق

فضا و مکان

منابع و فعالیتهای اقتصادی

موارد
مفاهیم کلیدی
مفاهیم استان ،تقسیمات
نهادها و سازمانهای اجتماعی کشوری شهر و روستا و نحوهی
ادارهي آن
انواع زندگی عشایری ،روستایی
تنوع فرهنگها و شیوههای
و شهری
زندگی
تفاوت زندگی در شهر و روستا
جهتهای جغرافیایی اصلی و
فرعی
پدیدههای مکانی
شیوههای زندگی در نواحی
رابطهي انسان و محیط
گوناگون ایران
حفاظت از محیط
مطالعهي جغرافیدانان در
محیطهای گوناگون و استفاده از
ابزارهای آن
-

برنامهي درسي آبان ،با احتساب دو روز تعطيل ،براي  10جلسه بسته ميشود.
جلسهي اول
گفتوگو دربارهي موضوع درسي فصل
جايـي كـه شـما زندگـي ميكنيـد شـهر
اسـت يـا روسـتا؟ شـهر و روسـتا چـه
شـباهتها و تفاوتهايـي بـا هـم دارنـد؟
جمعيـت شـهر يا روسـتاي شـما چند نفر
اسـت؟ تـا به حال بـه روسـتا رفتهايد؟ چه
چيزهايـي در آنجـا توجـه شـما را جلـب
كرده اسـت؟ شـغل مردم در شهر و روستا
چـه تفاوتهايـي دارد؟
آب و هـوا در شـهر بـا روسـتا چـه
تفاوتهايـي دارد؟ آيا كسـاني هسـتند كه
نه در شـهر زندگـي كنند و نه در روسـتا؟
يكجانشـيني يعنـي چه؟ كـوچ يعني چه؟
چـرا عـدهاي كـوچ ميكننـد؟ چـرا مـا
مجبـور نيسـتيم كـوچ كنيـم؟
جلسهي دوم
خواندن متن درس  5و تصويرخواني
كتاب

جلسههاي سوم تا پنجم
انجام فعاليتهاي كتاب
جلسهي ششم
خواندن متن درسهاي  6و  7و
تصويرخواني كتاب
جلسههاي هفتم تا نهم
انجام فعاليتهاي كتاب در گروههاي
داوطلبانهي چند نفري
جلسهي دهم
ارزشيابيبا اجراي مسابقهي درست
كردن پازل استانهاي ايران و
مسابقهي گنجيابي با استفاده از
جهتيابي

برنامهي درسي آبان ،با احتساب دو
روز تعطيل ،براي  10جلسه بسته
ميشود .به دليل حجم و اهميت زياد،
اين فصل در دو ماه تدريس ميشود.
جلسهي اول
گفتوگو ،خواندن متن درس 5
(جمعيت ايران)
وقتـي ميگوييـــم جميعـت ،منظورمـان
چيسـت؟ خانـوادهي شـما چقـدر جمعيت
دارد؟ كالس شـما چقـدر جمعيـت دارد؟
مدرسـهي شـما چقدر جمعيت دارد؟ شـهر
شـما چقدر جمعيـت دارد؟ جمعيت چگونه
افزايش مييابد؟ جمعيت كشور بيشتر باشد
بهتر اسـت يا كمتر؟ چـرا ؟ همهي جمعيت
ايـران در همـه جا مسـاوي هسـتند؟
چـرا بعضـي قسـمتهاي ايـران جمعيـت
بيشـتري دارد؟ وقتـي ميگوييـم پايتخـت
منظورمـان چيسـت؟
وقتـي ميگوييـم مهاجـرت منظورمـان
چيســت؟ وقتـي ميگوييـم ايـران كشـور
كمآبـي اســـت ،منظورمـان چيســت؟
جلسهي دوم
خواندن متن درس  ،5تصويرخواني،
انجام فعاليتهاي كتاب
جلسهي سوم
انجام فعاليتهاي كتاب
جلسهي چهارم
گفتوگو ،خواندن متن درس ،6
تصويرخواني منابعآب ايران
با وجود دريا ها و ا قيـا نوسها چرا كمآبي
وجود دارد؟ وقتي ميگوييم آبهاي زيرزميني،
منظورمانچيست؟
وقتي ميگوييم چاه ،منظورمان چيست؟ وقتي
ميگوييم قنــات ،منظورمان چيست؟ وقتي
ميگوييم چشمه ،منظورمان چيست؟ استفاده
از آب در شهر با روستا چه تفاوتي دارد؟
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پايهى پنجم (فصل  :2سرزمين ما ،درسهاى  5تا )7

موارد
مفاهیم کلیدی
راهبرد یا حوزههای موضوعی
حق شرکت در انتخابات ،قانون اساسی،
حقوق و قوانین
مسئولیتها و تکالیف
قوانین و مقررات حمل و نقل جادهای
نهادها و مؤسسههاي مصرف بهینهي آب ،رعایت مقررات ایمنی در
نظام اجتماعی
حمل و نقل
اجتماعی
قوهي قضاییه ،قوهي مقننه ،قوهي مجریه
تغییرات و تحول صنایع در طول زمان،
افزایش جمعیت در طول سالهای گذشته
تغییر و تحول ،پیشرفت
زمان تداوم و تغییر
تغییر و تحول در وسایل حمل و نقل در
طول زمان
فرهنگ و هویت
مسئولیت در قبال منابع آب و مصرف صحیح
مسئولیتپذیری
ارزش و اخالق
رابطهي انسان با منابع آب ،رابطهي انسان با
منابع و مواد اولیه برای تولید کاال
پراکندگی
پراکندگی رودهای ایران ،پراکندگی انواع
رابطهي انسان با محیط
راهها در کشور
فضا و مکان
حفاظت از محیط
پراکندگی جمعیت در ایران و علل آن
پراکندگی صنایع مادر و مصرفی در کشور ،
حفاظت از منابع آب
مفهوم صادرات و واردات ،صنایع مادر و مصرفی
منابع و نظامهای اقتصادی
آشنایی با محاسن و معایب انواع وسایل
منابع و فعالیتهای اقتصادی فعالیتهای اقتصادی
حمل و نقل
آشنایی با مشاغل مرتبط با انواع حمل و نقل

جلسههاي پنجم و ششم
انجام فعاليتهاي كتاب
جلسهي هفتم
مسابقهي چي از چي درست
ميشود؟ به جاي گفتوگو ،خواندن
متن درس  ،7نواحي صنعتي مهم
ايران.
جلسههاي هشتم و نهم
انجام فعاليتها
جلسهي دهم
ارزشيابي شفاهي

تهيهى برنامهى درسى آبانماه
پايهي ششم

جلسهي اول
گفتوگو دربارهي كشاورزي،
خواندن متن درسها و تصويرخواني
وقتي ميگـوييم كشـــاورزي منظــورمان
چيست؟ آيا تا به حال چيــزي كاشـتهايد؟
آيا تا به حال ديدهايد كسـي چيزي بكارد؟
چه چيزهاييكاشــته ميشــوند؟ چگونه؟
چه چيزهايي براي كشاورزي الزماند؟
چه ابزاري براي كشاورزي الزم است؟ اين ابزار
از گذشته تا امروز چه تفاوتهايي كردهاند؟
چه خطراتي محصوالت كشاورزي را تهديد
ميكنند؟ كشاورزان چگونه محصوالت خود
را آب ميدهند؟ كشاورزان چگونه زمين خود
را تقويت ميكنند؟
آفت چيست؟ وقتي ميگوييم خشكسالي
منظورمان چيست؟ چاه چيست؟ قنات
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پايهى ششم (فصل  :2كشاورزى در ايران)

راهبرد یا حوزههای موضوعی
نظام اجتماعی
زمان تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی
ارزشها و نگرشها

مفاهيم كليدي
(فصل :4ایران و منابع انرژی)
(فصل  :3کشاورزی در ایران)
بهرهوری ،نقشها ،گروهها و
مؤسسههاي اجتماعی
علتها و معلولها
ميراث فرهنگي
ميراث فرهنگي
موقعیت مکانی ،رابطهي انسان با
پراكندگي
محیط ،پراکندگی
رابطهي انسان با محیط ،منابع و
حفاظت از محیط
نظام اقتصادی ،کار و کارآفرینی
پرهيز از اسراف مواد غذايي ،مصرف حساس شدن به موضوع اتالف
بهينه ،كمك به گرسنگان ،تمايل و انرژي ،تمايل به مصرف بهينه
احترام به كشاورزي ،شكرگزاري از و احساس مسئوليت نسبت به
حفاظت از منابع انرژي
مواهب الهي

برنامهي درسي آبان ،با احتساب دو روز تعطيل براي  10جلسه بسته ميشود.
چيست؟ محصوالت كشـــاورزي چگونه به
دست ما ميرسند؟ سردخانه چيست؟ انبار
چيست؟
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جلسههاي دوم تا چهارم
انجام فعاليتهاي كتاب

تهيهى جدول طولى زمان ،تغيير و تداوم
اجتماعى ابتدايى .راهبردها يا حوزههاى موضوعى (زمان تداوم و تغيير)

جلسهي دهم
ارزشيابي شفاهي و در صورت امكان
نمايش فيلم در اين زمينه.

تغيير شكل و كاركرد فضاهاي خانه در گذر زمان
تغيير و تحول
پنجم ،خانهي ما
تغييرات محله در گذر زمان
نغيير و تحول ،پيشرفت
اول ،محلهي ما
تغيير و تحول زندگي بشر از غارنشيني تا شهرنشيني در طول زمان شكلگيري تمدنها
تغيير و تحول ،پيشرفت
سوم ،پيدايش شهر و روستا
پيدايش سلسلهها و حكومتها در ايران باستان  ،اشيا و آثار تاريخي و باستانشناسي
تغيير و تحول ،پيشرفت
چهارم چهارم ،سفري به شهرهاي
شكلگيري شهرهايي باستاني چون همدان ،تختجمشيد و كرمانشاه
مدارك و شواهد
باستاني
ششم ،ما ايراني هستيم تحول ،پيشرفت و تداوم ،مدارك و شواهد ،علتها و معلولها انقالب اسالمي ،تغيير حكومت شاهنشاهي به جمهوري اسالمي ،تقويم و كاركردهاي آن ،علل وقوع انقالب اسالمي
تغييرات و تحول صنايع در طول زمان ،افزايش جمعيت در طول سالهاي گذشته ،تغيير و تحول در وسايل
تغيير و تحول ،پيشرفت
دوم ،سرزمين ما
پنجم
حملونقل در طول زمان
ـ
علتها و معلولها
چهارم ،ايران و منابع انرژي
ـ
تحول ،پيشرفت و تداوم علتها و معلولها
پنجم ،شكوفايي علوم و
فنون پس از ظهور اسالم
ـ
تحول ،پيشرفت و تداوم مدارك و شواهد
ششم ،سفري به اصفهان
ششم
ـ
تحول ،پيشرفت و تداوم
هفتم ،اوقات فراغت
ـ
تحول ،پيشرفت و تداوم مدارك و شواهد
يازدهم ،ايستادگي در برابر
بيگانگان
ـ
تحول ،پيشرفت و تداوم
دوازدهم ،آزادي خرمشهر

سوم

جلسههاي ششم تا نهم
انجام فعاليتهاي كتاب
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پايه

فصل و عنوان آن
اول ،من بزرگتر ميشوم
دوم ،خانواده

مفاهيم كليدي
مدارك و شواهد ،تغيير و تحول
مدارك و شواهد ،تغيير و تحول

موارد
شناسنامه ،مدارك مربوط به رشد بدني و رواني
تهيهي شجرهنامه ،تغيير در خانواده (ابعاد خانواده ،تشكيل خانوادهي جديد ،گسترش خانواده و)...

جلسهي پنجم
گفتوگو دربارهي منابع انرژي بهطور
كلي و استفادهي ما از انواع انرژي
در زندگي روزمره.
انـرژي هسـتهاي چيسـت؟ آيـا تـا بهحـال
قبضهـاي آب و بـرق و گاز خانهي خودتان
را ديدهايـد ؟ خوانـــــدن متـن درسهـا و
تصويرخوانـي كتاب

تاريخ

برنامهي درسي  -مطالعات اجتماعي
زهرا يوسفي

كارشناس ارشد برنامهريزي آموزشي

صالحيتهاى معلم مطالعات اجتماعى
آموزش مطالعات اجتماعى در ماه آذر

تابستان گذشته با حضور آموزگاران پایههای سوم تا
ششم درس مطالعات اجتماعی ،كارگاهي برگزار شد كه
هدف آن تسهیل جریان یاددهی ـ یادگیری موضوعات
این درس و بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بود.
در كارگاه بر این موضوع تأکید شد که دانشآموزان
برای انتخاب هر رشتهی تحصیلی و اشتغال به هر شغل،
به كسب احساس رضایت و خشنودی از خویشتن و
شناخت و درک و تمرین رفتارهای اجتماعی مناسب (به
منظور حضور مفید و مؤثر در جامعه) نیاز دارند .از آنجا
كه بهترین زمان برای شکلگیری مبانی ذهنی الزم و
گرایش به عادتهای رفتاری مناسب در این زمینه ،دورهی
پیشدبستان و دبستان است ،ضروری است آموزش درس
مطالعات اجتماعی در اين دوره با توجه و دقت بیشتری
صورت گیرد.

با تأکید بر اینکه مطالب کتابهاي مطالعات اجتماعي،
تلفیقی از حوزههای گوناگون است و طبقهبندی مطالب
صرف ًا برای درک دقیقتر جزئیات صورت ميگيرد،
نمودار کلی مفاهیم آموزشی درس مطالعات اجتماعی
در دورهی ابتدایی تدوین شد .تاریخ جلسهی بعدی نيز
هفتهی آخر مهر تعیین شد .در جلسهی هفتهی آخر مهر،
مبحث فرایند کاوشگری محیطی و اجتماعی و پرورش
مهارتها از بخش مهارتهای کتاب راهنمای معلم در
قالب پنج حوزه (کاوش و بررسی ،مشارکت ،برقراری
ارتباط ،خالقیت ،واکنش شخصی و اظهارنظر) موردبحث و
تبادلنظر قرار گرفت ،بازخورد آموزشهای ماه مهر بررسی
و برنامهی درسی ماه آبان تدوین شد .جلسهی بعدی در
هفتهی آخر آبان تشكيل شد.

جلسهی سوم معلمان درس مطالعات اجتماعی پایههای سوم تا ششم،
هفتهی آخر ماه آبان

دستور جلسه
الف) ارائهی بازخورد فعالیتهای آبانماه
ب ) بحث و تبادلنظر در مورد بخش صالحیتهای معلم از کتاب راهنمای معلم
پ ) تهیهی جدول طولی حوزهي موضوعي مکان و فضا در چهار پايهي ابتدايي
ت ) تهیهی برنامهی درسی آذرماه
ارائهی بازخورد فعالیتهای آبانماه

پايهي سوم
جلسـات طبق زمانبندی پیشبینیشـده برگزار شـدند .سررسـید و خبرنامهی پایهی
ششـم به دانشآموزان نشـان داده و دربارهی آن صحبت شـد .در مورد شـورای کالسـی
ششـم هـم توضیـح داده شـد تـا اگر کسـی مایـل اسـت ،از خـود دانشآمـوزان کالس
اطالعـات بیشـتری در اینباره کسـب کند .برنامـهی نمایش فیالبداهه مورد اسـتقبال
قـرار گرفـت و بـه شـناخت بیشـتر دانشآمـوزان با انـواع مسـائل موجـود در خانوادهها
و نحـوهی حـل مشـکالت کمـک زیـادی کرد .فعالیـت تهیهی شـجرهنامه بـا همکاری
والدیـن بهخوبـی انجام شـد و تعـدادی از دانشآموزان تا چند نسـل قبل را هم بررسـی
کردنـد .گرفتـن اطالعـات در مـورد گذشـتهی خانـواده برایشـان جالـب بـود .بهنظـر
میرسـد طـرح موضـوع در کالس و تمرین شـفاهی آن ،در جلبتوجـه و ایجاد عالقهی
دانشآمـوزان بـه پیگیری موضـوع مؤثر بوده اسـت.
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در همهي پايهها ،در جلسهی آخر هر ماه،
موضوع درس ماه آینده به دانشآموزان
اعالم میشود تا اگر میخواهند ،با آمادگی
بیشتر در جلسهی گفتوگو شرکت کنند.
در جلسهی مالقات با والدین ،پوشههای
کار دانشآموزان در اختیار والدین گذاشته

پایهی چهارم
جلسـات طبق زمانبندی پیشبینیشده
برگـزار شـدند .از دانشآمـوزان خواسـته
شـد بعـد از انجـام کاربـرگ شـمارهی ،6
بقیـهی اسـتانها را هـم بهدلخـواه رنـگ
و بـا دقـت قیچـی کننـد .سـپس آنها را
دریک پاکت گذاشـته و به کالس بیاورند.
در جلسـهی دهـم ،بهعنـوان ارزشـیابی،
مقـوا و چسـب در اختیـار دانشآمـوزان
قـرار گرفـت و از آنهـا خواسـته شـد
تکههـای جداشـده (اسـتانها) را با توجه
بـه نقشـهی صفحـهی  23کنار هـم روی
مقوا بچسـبانند .نمونههای بسـیار خوب،

شـد ،دلیـل اهمیـت کار ایـن اسـت که
هـر چـه برنامهریـزی خـوب و صحیـح
انجـام شـود ،اگـر مجـری طرح ،کـه در
اینجـا معلـم اسـت ،صالحیتهـای الزم
برای اجرای آن را نداشـته باشـد ،حاصل
کار کـه تربیـت دانشآمـوزان اسـت،
موفقیتآمیـز نخواهـد بـود.

میشود تا در جریان فعالیتهای کالسی
فرزندان خود قرار گیرند.
تالش میشود همکاری هرچه بیشتر
آنها ،با تأکید بر اهمیت این درس در
زندگی اجتماعی فرزندانشان جلب شود.

خـوب و متوسـط هـم روی بـرد نصـب
شـدند .در مسـابقهی گنجیابـی کالس به
دو گروه تقسـیم شـد و نقشـهی دو گنج
بـا رسـم نقشـه ،بـر مبنـای جهتهـای
اصلـی و فرعـی ،در اختیار آنها گذاشـته
شـد .گروهی کـه زودتر گنج خـود را پیدا
کردنـد ،برنده شـدند.
پایهیپنجم
جلسـات طبق زمانبندی پیشبینیشده
برگـزار شـدند .طـرح شـورا و سررسـید
مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت و در مـورد
نحـوهی اجـرای آن صحبـت شـد .با طرح

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

معلم مطالعات اجتماعی باید چه
صالحیتهایی داشته باشد؟
نخســت آنکــه معلــم درس مطالعــات
اجتماعــی نیــز ماننــد معلمــان ســایر
درسهــا بایــد صالحیتهــای عــام
حرفــهای داشــته باشــد.
یعنــی بــه دانــش و اطالعــات تخصصــی
موضــوع تدریــس ،مســلط باشــد؛ در
تدريــس و ادارهي كالس توانايي و مهارت
داشــته باشــد و داراي صالحيتهــاي
عاطفــي باشــد .يعنــي بــه تعليــم و
تربيــت دانشآمــوزان عالقهمنــد باشــد.
در ایــن زمینــه ،فضــای حاکــم بــر
روابــط متقابــل عاطفــی میــان معلــم و
دانشآمــوزان ،و نیــز دانشآمــوزان بــا
یکدیگــر در صالحیتهــا ،از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت.

شـباهتهای عملکـرد شـورا و نحـوهی
ادارهی کشـور ،قـرار شـد دانشآمـوزان
پیشـنهادهای خـود را به شـکل کتبی به
کالس بیاورنـد تـا مقـررات کالس تدوین
شـود .مسـابقهی «چـی از چـی درسـت
میشـه» برگـزار شـد .در وهلـهی اول،
مسـابقه بین یـک داوطلب و معلـم انجام
شـد کـه هرکـدام بایـد نـام یک شـیء را
میگفـت و دیگـری بایـد مـوادی را کـه
در سـاخت آن اسـتفاده شـده بودنـد،
نـام میبـرد .سـپس دانشآمـوزان در
گروههـای سـهنفری انتخابـی خودشـان
بـا هـم مسـابقه دادنـد .هـر گـروه سـعی

میکـرد اشـیای پیچیدهتـری نـام ببرد و
گـروه مقابـل تلاش میکرد پاسـخ دهد.
در جلسـهی آخر موضـوع درس ماه آینده
بـه دانشآمـوزان اعلام میشـود تـا اگـر
میخواهند ،با آمادگی بیشتر در جلسهی
گفتوگـو شـرکت کننـد .در جلسـهی
والدیـن ،پوشـههای کار دانشآمـوزان در
اختیـار والدیـن گذاشـته میشـود تـا در
جریـان فعالیتهـای کالسـی فرزنـدان
خـود هـم قـرار گیرنـد .تلاش میشـود
همکاری هرچه بیشـتر آنهـا ،با تأکید بر
اهمیـت ایـن درس در زندگـی اجتماعی
فرزندانشـان ،جلب شـود.

بحث و تبادلنظر در مورد
بخش صالحیتهای معلم
کتاب راهنمای معلم
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الگو بودن
معلـم الگـوی دانشآمـوزان اسـت و آنچه
در شـخصیت معلـم جلـوه دارد ،در وجود
دانشآمـوزان نیـز جلوهگـر میشـود.
برهمین اسـاس ،معلـم مطالعات اجتماعی
نمونـهی عینـی ارزشهـا ،صالحیتهـا و
مهارتهـای اجتماعـی بـرای دانشآموزان
اسـت .او فـردی اسـت مسـئول ،متعهـد،
قانونگـرا ،عالقمنـد بـه پیشـرفت کشـور
خـود ،منظـم ،اهـل مطالعـه و تحقیـق،
صاحـب تفکـر ،خلاق و نقـاد ،باروحیـه
و بانشـاط و پایبنـد بـه ارزشهـا و اخلاق
اسلامی .بـرای مثـال ،معلـم نامنظـم یـا
بیاعتنـا بـه قانـون نمیتوانـد نظـم و
قانونگرایـی را در دانشآمـوزان تقویـت
کنـد یـا معلمـی کـه نسـبت بـه آینـده
حـس بیاعتمـادی و ناامیـدی دارد ،ایـن
احساسـات خـود را نسـبت بـه آینـده یـا
پیشـرفت جامعهی خـود بـه دانشآموزان
منتقل میکند .معلـم مطالعات اجتماعی،
بهعنـوان الگوی عملـی بچهها ،بایـد رفتار
و گفتار مناسـب و همسـویی داشـته باشد
تا از آثار سـوء دوگانگـی در رفتار و گفتار و
نتایـج معکـوس آن جلوگیـری شـود.
توانایی برقراری ارتباط مؤثر با
دانشآموزان در فرایند آموزش
معلـم مطالعات اجتماعی بایـد در روابط
خـود بـا دانشآمـوزان چنـان مؤثـر و
پایهی ششم
جلسـات طبق زمانبندی پیشبینیشده
برگزار شـدند .طرح شـورا بـا درس ادارهی
کشـور در کالس چهـارم مقایسـه شـد
و قـرار شـد دانشآمـوزان بـرای تدویـن
مقـررات کالس آمـاده شـوند.
طـرح نوشـتن سررسـید بـا شـغل
تاریخدان در کالس چهارم مقایسـه شد و
بر دقت روی شـرح جزئیات و حساسـیت
روی صحتوسـقم اخبـار تأکیـد شـد.
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سـازنده عمـل کنـد کـه آثـار آن در
شـخصیت و نگـرش دانشآمـوز و حتی
روابـط یـا خانـواده و گـروه همسـاالنش
نیـز متجلـی شـود.
نخســت ،معلــم بایــد بــه کرامــت
انســانی و ارزش شــخصیت هریــک از
دانشآمــوزان احتــرام بگــذارد و بــه ایــن
نکتــه معتقــد باشــد کــه هم ـهی آنهــا
اســتعداد و تــوان رشــد خوبــی دارنــد .بــه
وجــود آوردن فضــای اعتمــاد و احتــرام
متقابــل و بهکارگیــری شــیوههای
مشــارکتی در فراینــد و مراحــل آمــوزش،
مهمتریــن رکــن روابــط معلــم و
دانشآمــوز در کالس درس مطالعــات
اجتماعــی اســت.
از آنجــا کــه ایــن درس در تقویــت
گرایشهــا و باورهــای اجتماعــی و حــس
مســئولیتپذیری نقــش مهمــی ایفــا
میکنــد ،عمــل مســئوالنهی معلــم در
همـهی شــرایط و ســازماندهی مطلــوب
فعالیتهــای مشــارکتی در فراینــد
آموزشــی ،حــس مســئولیتپذیری و بــا
یکدیگــر کار کــردن تــوأم بــا محبــت را
بــه دانشآمــوزان منتقــل میکنــد.
فراهـم آوردن فضـای مناسـب بـرای
ارائـهی نظرهـا و ایدههـای دانشآموزان
و گـوش دادن بـه حرفهـای آنهـا،
بهویـژه بـرای کـودکان دورهی ابتدایـی،
کـه بـه تقویـت اعتمادبهنفـس و
قـرار شـد از مـاه آینـده ،هـر هفتـه دو
نفـر از دانشآمـوزان داوطلب ،مسـئول
جمـعآوری اخبـار از دانشآمـوزان و
بررسـی آنهـا و ثبـت در سررسـید
با شند .
قسـمتهایی از فیلمخانـه 1در رابطـه
بـا کشـاورزی نمایـش داده شـد .در
جلسـهی ارزشـیابی ،بهطور شفاهی در
مـورد فیلم سـؤال شـد.
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خودبـاوری نیـاز دارنـد ،از ویژگیهـا و
مسـئولیتهای مهـم معلـم مطالعـات
اجتماعـی اسـت .معلـم مطالعـات
اجتماعـی بایـد نقـش اوضـاع و احـوال
فرهنگـی و جغرافیایـی محـل زندگـی
دانشآمـوزان را بـرای طـرح مباحث در
نظـر بگیرد و بر اسـاس آن بـه فهماندن
مطالـب اقدام کند .توجـه به تفاوتهای
فـردی و مشـکالت خـاص کـودکان،
بهویـژه بـرای معلـم ایـن درس ،ضروری
اسـت .بـر ایـن اسـاس ،معلـم مطالعات
اجتماعـی بایـد براینـد و مجموعـهای از
تحقـق اهداف را بـا توجه به اسـتعدادها
و توانهـای دانشآمـوزان پیگیـری و
طلـب کنـد و از تأکید بـر توانایی همهی
افـراد بـر همهچیـز بپرهیـزد.
آمـوزش شـیوهی صحیـح فکـر کـردن
و تقویـت مهارتهـای فراینـد تفکـر در
زمینـهی مسـائل و روابـط اجتماعـی و
تصمیمگیریهـا بایـد از طریـق تعامـل
مناسـب معلمـان بـا دانشآمـوزان در
موقعیتهـای مختلـف در کالس درس
بـه شـیوهای غیرمسـتقیم و مؤثر تحقق
یا بد .
ایجاد رابطهی مؤثر بین دانشآموزان
معلـم درس مطالعـات اجتماعـی بایـد
علاوه بـر برقـراری رابطـهی مناسـب و
مؤثـر بـا دانشآمـوزان ،ارتباطـات مفید
و مؤثـر میـان آنها را بـا یکدیگر تقویت
کند.
معلم با توجه بـه ماهیت درس مطالعات
اجتماعـی و فعالیتهـا و مهارتهـای
مربوط بـه آن ،تمریـن زندگی اجتماعی
را در محیـط مدرسـه پایهریـزی ميكند
و بـا اتخـاذ شـیوههای مناسـب هنـگام
کار گروهی ،موانـع موجود در راه ارتباط
مؤثـر در گـروه همسـاالن را از میـان
برمـیدارد و روابـط دوسـتانه و همکاری
و مسـئولیتپذیری را بیـن بچههـا
تقویـت میکنـد.

صالحيتهاىمعلمى

داشتن
دانش الزم

دانش موضوعى

به روز بودن
و مطالعهي مستمر

توانايى مديريت
كالس

دانش حرفهاى تدريس

داشتن صالحيتهاى
عاطفى و روانشناختى

الگو بودن

شناخت كودكان

ايجاد رابطهي مؤثر بين
دانشآموزان

توانايي برقراري ارتباط
مؤثر با دانشآموزان در
فرايند آموزش

داشتن احساس مسئوليت،
تعهد ،قانونگرايي ،عالقهمند
به پيشرفت كشور خود،
رعايت نظم و انضباط ،اهل
مطالعه بودن ،محقق و
صاحب تفكر بودن ،خالق،
تفكر انتقادي داشتن ،داشتن
روحيهي بانشاط ،پايبند به
ارزشهاي اخالقي و انساني

صالحيتهاى ويژهى معلم مطالعات اجتماعى
بهروز بودن و مطالعهی مستمر
درس مطالعات اجتماعـی ،بنا بر ماهیت
خـود ،با مسـائل و موضوعـات اجتماعی
سـروکار دارد و ایـن امـر بهطـور مـداوم
تغییـر و تحـول مییابـد؛ اخبـار و
گزارشهـای روزمـره ،تحـوالت مربـوط
بـه دیدگاههـا و نگرشهـا ،تغییـرات
محیطـی ،تصمیمگیریهـای سیاسـی
ـ اقتصـادی و تغییـرات اجتماعـی کـه
عمومـاً در مطبوعات و نشـریات انعکاس
مییابـد.
معلـم مطالعات اجتماعـی ،بنا به ماهیت
ایـن درس ،بایـد فـردی اهـل مطالعـه
باشـد و با مطالعهی مسـتمر رویدادهای
جـاری و مسـائل اجتماعـی ،محیطـی،
اقتصـادی و فرهنگـی ،از آگاهیهـای

الزم در ایـن زمینـه برخـوردار شـود .به
عبـارت دیگـر ،بـهروز بـودن بـرای معلم
مطالعـات اجتماعی اولویت خـاص دارد.
در پایـان ايـن بخش از جلسـه ،میانگین
نمرههـاي معلمـان محاسـبه شـد کـه
حـدود پنـج بـود .قـرار شـد همـکاران
همـگام بـا دانشآمـوزان بـه تمریـن
ارتقـای مهارتهـای خـود بپردازنـد و
در خودارزیابـی دیگـری کـه در چنـد
جلسـهی بعـد انجـام میشـود ،میـزان
پیشـرفت محاسـبه شـود.
تـا آن زمـان هم مراقب باشـند با کنترل
رفتـار خـود ،مـواردی را کـه گفتـه شـد
رعایـت کننـد .همچنیـن ،دقـت کننـد
که رابطـهی دانشآموزان ،بـا رفتارهایی
کـه بـه نظـر آنهـا تبعیضآمیـز میآید

مشـکل پیـدا نکند.
در عیــن فراهــم کــردن امکانــات
آموزشــی گوناگــون ،بنــا بــر اصــل
تفاوتهــای فــردی ،فعالیــت اضافــی
بــه دانشآمــوزی تحمیــل نشــود .تــا
آنجــا کــه ممکــن اســت ،از امکانــات
محیطــی مألــوف دانشآمــوز بــرای
انتقــال مطالــب اســتفاده شــود و معلــم
بــا شــکیبایی و ســپردن فعالیتهــا بــه
دانشآمــوزان ،کمــک کنــد آنهــا در
جهــت کشــف ،درک و رشــد فراینــد
تفکرشــان هدایــت شــوند و انــواع
تصمیمگیــری را بــا قبــول پیامدهــای
آن تجربــه کننــد.
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جدول رابطهی طولی راهبردها یا حوزههای موضوعی درس مطالعات اجتماعی ابتدایی( /فضا و مکان) جغرافیا

فصل

پایه
 .4نیازهای خانواده

سوم

 .5خانهی ما

پدیدههای مکانی ،پراکندگی،
موقعیت مکانی ،فضای خانه ،انواع خانهها در نواحی گوناگون ایران
رابطهی انسان و محیط ،حفاظت از
حفاظت از خانه
محیط و مکان

 .6مدرسهی ما

پدیدههای مکانی ،پراکندگی

 .7از خانه تا مدرسه

پدیدههای مکانی ،پراکندگی،
رابطهی انسان و محیط

نقشهی موقعیت مکانی پدیدهها در کوچه و خیابان ،رابطهی فرد
با فضاهای پیرامون موقعیت مکانی

حفاظت از محیط ،رابطهی انسان
و محیط

مراقبت از محله ،ترسیم نقشه محل زندگی و نحوهی ترسیم آن

 .2شهر من ،روستای من
 .3پیدایش شهر و روستا

جهتهای جغرافیایی اصلی و فرعی ،مطالعهی جغرافیدانان در
پدیدههای مکانی ،حفاظت از محیط،
محیطهای مختلف و استفاده از ابزارهای آن ،انواع شیوههای
رابطهی انسان و محیط
زندگی در نواحی گوناگون ایران
حفاظت از محیط

موزهها و کاربردهای آنها ،حفاظت از مناطق تاریخی کشور

 .4سفری به شهرهای باستانی

حفاظت از محیط ،رابطهی انسان حفاظت از مناطق تاریخی کشور ،صنایعدستی و غذاهای محلی با
توجه به تنوع مکانها
و محیط

 .5کشور زیبای من

پدیدههای مکانی و پراکندگی ،پراکندگی ناهمواریهای مهم کوه ،دشت ،جلگه ،پوشش گیاهی و
حفاظت از محیط ،رابطهی انسان زندگی جانوری ،تنوع محیطزیست در ایران و لزوم حفاظت از آن،
رابطهی ناهمواریها و آبوهوا با نوع و شیوههای زندگی
و محیط

 .6ما ایرانی هستیم
پنجم -2سرزمین ما

پدیدههای مکانی و پراکندگی

 .3کشاورزی در ایران
 .4منابع انرژی

موقعیت مکانی ،پراکندگی ،رابطهی
انسان و محیط

 .5شکوفایی علوم و فنون پس از ظهور اسالم

پراکندگی

 .6سفری به اصفهان

پراکندگی

ششم  .8پوشاک

حفاظت از محیط
پدیدههای مکانی و پراکندگی،
رابطهی انسان و محیط

 .9دریاهای ایران

پدیدههای مکانی ،پراکندگی،
رابطهی انسان و محیط ،حفاظت
از منابع

 .10همسایگان

پدیدههای مکانی ،رابطهی انسان
و محیط

 .11ایستادگی در برابر بیگانگان
 .12آزادی خرمشهر

موقعیت مکانی برخی اقوام

رابطهی انسان با منابع آب ،رابطهی انسان با منابع و مواد اولیه برای
رابطهی انسان و محیط ،پراکندگی ،تولید کاال ،پراکندگی رودهای ایران ،پراکندگی انواع راهها در کشور،
پراکندگی جمعیت در ایران و علل آن ،پراکندگی صنایع مادر و
حفاظت از محیط
مصرفی در کشور
پراکندگی ،رابطهی انسان و محیط

 .7اوقات فراغت
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رابطهی انسان و محیط

نقش محیط طبیعی در تأمین نیازهای ما ،رابطهی منابع با
کاالهای مورد استفاده

موقعیت مکانی فضاهای مدرسه و نقشهی آنها

 .1محلهی ما

چهارم

مفاهیم کلیدی

موارد

پدیدههای مکانی ،پراکندگی
حفاظت از محیط
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تهيهى برنامه درسى آذرماه

پايهي سوم
برنامـهی درسـی آذر با احتسـاب یـک روز
تعطیل برای هفت جلسـ ه بسـته میشـود.
جلسهی اول
گفتوگـو دربـارهی موضوع درسـی
فصل
یک خانواده برای گذراندن زندگی به چه
چیزهایی نیاز دارد؟ آیا در گذشته هم
خانوادهها همین نیازها را داشتهاند؟ آیا دقت
کردهاید در فیلمهایی که دیدهاید و مربوط به
سالهای گذشتهاند ،وسایل مورداستفادهی
خانوادهها چه تفاوتها و شباهتهایی با
زندگی امروز ما دارند؟ نیازهای خانواده
چگونه تأمین میشوند؟ برای بهدست آوردن
آنها چه چیزی پرداخت میشود؟
پول چگونه به دست میآید؟ چه شغلهایی را
میشناسید؟ این مشاغل در ازای گرفتن پول
چه چیزی ارائه میدهند؟ وقتی میگوییم
دخلوخرج ،منظورمان چیست؟
وقتی میگوییم هزینه و درامد منظورمان
چیست؟ وقتی میگوییم پسانداز منظورمان
چیست؟ وقتی میگوییم اسراف منظورمان
چیست؟ وقتی میگوییم منابع طبیعی
منظورمانچیست؟
آیا منابع طبیعی پایانناپذیرند؟
کیسهی زبالهای که هر شب بیرون میگذاریم،
چه سرنوشتی پیدا میکند؟ وقتی میگوییم
بازیافتمنظورمانچیست؟
وقتی میگوییم مدیریت پسماند ،منظورمان
چیست؟ انجام مسابقهی چی از چی درست
میشه.
جلسهی دوم
خواندن متـن درسها و تصویرخوانی
کتا ب
جلسههای سوم تا پنجم
انجام فعالیتهای کالسی
جلسهیششم
هماهنگـی بـا دفتر مدرسـه بـرای تهیهی

ظرفهـای جداگانهی زبالهها بـرای حیاط
مدرسـه و تشـکیل گروههـای چندنفـره
بـرای نظـارت روزانه بر اینکـه دانشآموزان
زبالههـا را بـه تفکیـک در ظرفهـا بریزند.
جلسهیهفتم
ارزشیابی :توضیح دربارهی یک شغل
با تحقیق قبلی و پاسخ به سؤاالت
همکالسیها

به بازار داخلی بفرسـتید چطـور؟ بخواهید
بـه بـازار خارجـی بفرسـتید چطور؟
جلسهی دوم
خواندن متن و تصویرخوانی
جلسههای سوم و چهارم
انجام فعالیتهای کتاب
جلسهیپنجم
گفتوگو دربارهی موضوع درس10؛ کشور
ما چگونه اداره میشود؟ مدرسهی ما چگونه
اداره میشود؟ چه مشاغلی در مدرسه وجود
دارند؟ هرکدام چه مسئولیتهایی دارند؟
هرکدام تحت نظر چه کسی کار میکنند؟
(سلسلهمراتب) وزارت آموزشوپرورش چه
مسئولیتهایی دارد؟ وزارت آموزشوپرورش
را چه کسی اداره میکند؟ این وزارت تحت
نظر چه کسی کار میکند؟
جلسهیششم
خواندن متن و تصویرخوانی
جلسههای هفتم و هشتم
انجام فعالیتهای کتاب
جلسهینهم
بررسی عملکرد شورا
جلسهی دهم
تدوین مقررات کالس
جلسهییازدهم
ارزشیابی کتبی

پايهيپنجم
برنامـهی درسـی آذر با احتسـاب یـک روز
تعطیـل ،برای  11جلسـ ه بسـته میشـود.

پايهي ششم
برنامـهی درسـی آذر با احتسـاب یـک روز
تعطیـل ،برای  11جلسـ ه بسـته میشـود.

جلسهی اول
گفتوگو دربارهی موضوع درسهای 9ـ ،8
راهها و حملونقل
از خانـه تـا مدرسـه را از چـه راههایـی
میتوانیـد طـی کنید؟ از خانه تا یک شـهر
دیگـر را چطـور؟ از خانـه تـا یـک کشـور
دیگـر را چطـور؟ اگـر بـار همـراه داشـته
باشـید چطور؟ اگر بخواهیـد محصوالتی را

ی اول
جلس ه 
گفتوگـــــو :چنـد ســـــؤال بـرای
دانشآمـوزان طـرح میشـود و بـه آنها
گفتـه میشـود اگـر میتواننـد جـواب
بدهنـد و اگـر نمیتواننـد منتظر باشـند
تـا در موقـع خوانـدن متن جـواب آن را
بشـنوند :دربـارهی این شـخصیتها چه
میدانیـد :اسـماعیل جـزری ،زکریـای

پايهي چهارم
برنامـهی درسـی آذر با احتسـاب یـک روز
تعطیـل ،برای  11جلسـ ه بسـته میشـود.
جلسهی اول
گفتوگـو دربـارهی موضوع درسـی فصل.
یـادآوری انـواع خانـه در کالس سـوم.
تاریخدان کیسـت؟ باستانشناس کیست؟
نمایـش فیلـم دربـارهی انسـان ابتدایـی
و سـیر تحـول خانـه از غـار تـا خانههـای
امـروزی
جلسهی دوم
خواندن متن و تصویرخوانی کتاب
جلسههای سوم تا دهم
انجـام فعالیتهـای کتـاب و فعالیتهـای
پیشـنهادی کتـاب راهنمـای معلم
جلسهییازدهم
ارزشیابی کتبی
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پایهی سوم(:فصل ،4نیازهای خانواده)

راهبرد یا حوزههای
موضوعی

موارد

مفاهیم کلیدی

مسئولیتها و تکالیف
نظام اجتماعی
نقشها ،گروهها و مؤسسههای اجتماعی
زمان تداوم و تغییر
میراث فرهنگی
فرهنگ و هویت
مسئولیتپذیری
ارزش و اخالق
رابطهی انسان و محیط
فضا و مکان
کار و کارآفرینی
بهرهوری
منابع و فعالیتهای اقتصادی
منابع و نظامهای اقتصادی

صرفهجویی ،پرهیز از اسراف ،حفاظت از منابع (قدردانی از نعمتهای خداوندی)
شهرداری
آموزههای دینی در زمینهی مصرف
عالقهمندی به صرفهجویی و قناعت در وسایل زندگی و پرهیز از اسراف
نقش محیط طبیعی در تأمین نیازهای ما ،رابطهی منابع با کاالهای مورداستفاده
لزوم انواع مشاغل ،مشاغل خدماتی و تولیدی
بازیافت
چیستی منابع ،انواع منابع ،مفهوم کاال ،درآمد شغل ،مصرف

پایهی چهارم( :فصل / 3پیدایش شهر و روستا)

راهبرد یا حوزههای موضوعی
نظام اجتماعی

مفاهیم کلیدی
ـ

زمان تداوم و تغییر

تغییر و تحول ،پیشرفت

فرهنگ و هویت

تعلق و هویت
میراث فرهنگی

ارزش و نگرشها

مسئولیتپذیری
وطندوستی

فضا و مکان

حفاظت از محیط

منابع و فعالیتهای اقتصادی

ـ

موارد
تغییر و تحول در زندگی بشر از غارنشینی تا شهرنشینی در طول زمان
شکلگیری تمدنها
عالقهمندی به ایران
آثار تاریخی به جامانده (مکانهای تاریخی)
نحوهی مطالعه گذشته توسط مورخان
حساس بودن به حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی
عالقه و افتخار به گذشتهی طوالنی کشور
موزهها و کاربردهای آن
حفاظت از مناطق تاریخی کشور

پایهی پنجم(:بقیهی فصل ( 2سرزمین ما) درسهای  8و  9و )10

راهبرد یا حوزههای موضوعی

مفاهیم کلیدی
حقوق و قوانین
مسئولیتها و تکالیف
نهادها و مؤسسههای اجتماعی

زمان تداوم و تغییر

تغییر و تحول ،پیشرفت

فرهنگ و هویت
ارزش و اخالق

ـ
مسئولیتپذیری

فضا و مکان

پراکندگی
رابطهی انسان با محیط
حفاظت از محیط

منابع و فعالیتهای اقتصادی

منابع و نظامهای اقتصادی
فعالیتهای اقتصادی

نظام اجتماعی
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موارد
حق شرکت در انتخابات ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات حملونقل جادهای
مصرف بهینهِی آب ،رعایت مقررات ایمنی در حملونقل
قوهی قضاییه ،قوهی مقننه ،قوهی مجریه
تغییرات و تحول صنایع در طول زمان ،افزایش جمعیت در طول سالهای
گذشته
تغییر و تحول در وسایل حملونقل در طول زمان
مسئولیت در قبال منابع آب و مصرف صحیح
رابطهی انسان با منابع آب ،رابطهی انسان با منابع و مواد اولیه برای تولید
کاال
پراکندگی رودهای ایران ،پراکندگی انواع راهها در کشور
پراکندگی جمعیت در ایران و علل آن
پراکندگی صنایع مادر و مصرفی در کشور ،حفاظت از منابع آب
مفهوم صادرات و واردات ،صنایع مادر و مصرفی
آشنایی با محاسن و معایب انواع وسایل حملونقل
آشنایی با مشاغل مرتبط با انواع حملونقل

پایهی ششم( :فصلهای  5و  /6شکوفایی علوم و فنون پس از ظهور اسالم ،سفری به اصفهان)

راهبرد یا حوزههای موضوعی
نظام اجتماعی
زمان تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی
ارزشها و نگرشها

مفاهیم کلیدی
(فصل  )6سفری به اصفهان
(فصل  )5شکوفایی علوم و فنون پس از ظهور اسالم
ـ
ـ
تحول ،پیشرفت و تداوم ،علتها و معلولها ،شواهد و
تحول ،پیشرفت و تداوم
مدارک
میراث فرهنگی
میراث فرهنگی
پراکندگی
پراکندگی
ـ
ـ
میهندوستی ،احساس تعلق نسبت به میراث فرهنگی
میهندوستی ،احساس تعلق و تمایل نسبت به مفاخر و
دستاوردهای مسلمانان ایرانی در دورهی اسالمی

رازی ،ابوعلـی سـینا ،جابربـن حیـان،
خوارزمـی ،خیـام ،ابوریحـان بیرونـی .و
ایـن کلمـات :نجـوم ،رصدخانـه ،حکیم،
شـیمی ،کیمیاگـری ،الـکل ،اسـطرالب،
نظامیـه ،قـاره ،عصـر تاریکـی در اروپـا،
و ایـن سـؤاالت :تقویـم چطور محاسـبه
ميشـد؟ کشـتیها در دریـا چگونـه راه
خـود را پیـدا میکردنـد؟
تاریخ هجری چگونه محاسـبه میشـود؟
آیـا مهندس فقط خانه میسـازد؟
کاغـذ چگونـه درسـت ميشـد؟ ترجمه
چیسـت و چه فایـدهای دارد؟
از تاریـخ ظهور اسلام در سـال قبل چه
مطالبـی را به یـاد دارید؟
خواندن متن و تصویرخوانی
درس ،9پیشرفتهای علمی
مسلمانان
جلسهی دوم
انجـام فــــــعالیتهای کتـاب ،معرفی
سـایت دانشنامهی رشــــــد به نشانی
www.daneshnameh.irو شبکهی
مسـتند  doctv.irو انتشـارات سـروش
(بخـش فیلمهای مسـتند) و نقشـههای
جغرافیایی گوگل توسط معلم کامپیوتر.
معرفـی کتابهـای دائرئالمعـارف مصور
تاریـخ و جغرافی موجـود در کتابخانهی
مدرسـه ،بـرای اسـتفادهی دانشآموزان.

جلسهی سوم
خواندن متـن و تصویرخوانـی درس:10
چـه عواملـی موجـب گسـترش علـوم و
فنـون در دورهی اسلامی شـدند؟
ی چهارم
جلس ه 
اجـرای فعالیتهـای کتـاب و توضیـح
وقفـهی تمدنـی بعد از حملـهی مغول تا
دورهی صفویـه
ی پنجم
جلس ه 
گفتوگـو :چنـد کلمـه انتخـاب و بـه
دانشآمـوزان گفته میشـود اگـر میتوانند
دربـارهی آنها حرف بزننـد و جواب بدهند
و اگـر نمیدانند منتظر باشـند تـا در موقع
خوانـدن متـن جـواب آن را بشـنوند :نصف
جهـان ،رشـتهکوه زاگـرس ،زاینـدهرود،
مرکز اسـتان ،نقشـهی گردشـگری ،کتیبه،
چوگانبـازی ،مینیاتـور و سـفرنامه
خواندن متن و تصویرخوانی
ف جهان
درس 11اصفهان نص 
ی ششم
جلس ه 
اجــرای فعالیتهــای کتــاب ،معرفــی
ســازمان میــــراث فرهنگــی ،ارائــهی
نقشــهی گردشـــــگری اصفهــان از
ســازمان میــراث فرهنگــی و توضیــح
دربــارهی آن
ی هفتم
جلس ه 
گفتوگـو :بـه نظـر شـما ،دانشـمندان
و هنرمنـدان در چـه شـرایط اجتماعـی
میتواننـد بهخوبـی رشـد کننـد؟

هنری کشور و حفاظت از آنها

خواندن متـن و تصویرخوانـی درس:12
چـرا در دورهی صفویـه فرهنـگ و هنـر
شـکوفا شدند؟
ی هشتم
جلس ه 
اجرای فعالیتهای کتاب
ی نهم
جلس ه 
مناظـره بین شـخصیتهای معرفیشـده
در کتـاب که فعالیتهـای هرکدام چقدر
مهـم بـوده اسـت ،همـراه بـا توضیحـات
معلـم بـا کمـک بخـش دانسـتنیهای
معلـم از کتـاب راهنمـای معلم
ی دهم
جلس ه 
فیلم دربارهی شـخصیتها و آثار تاریخی
اصفهـان ،نشـان دادن کتابهای شـعر با
نقاشـی مینیاتور مثـل دیوان حافظ
ی یازدهم
جلس ه 
ارزشیابی کتبی
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برنامهي درسي  -مطالعات اجتماعي
زهرا يوسفي

كارشناس ارشد برنامهريزي آموزشي

يادآوري :مجموعه مطالب اين بخش گزارشي از تجربههاي يك واحد آموزشي است كه ممكن است نقدهايي هم
بر آن وارد باشد .نكتهي مهم اين است كه شما با شرايط مدرسهي خودتان و البته با وفاداري به برنامهي درسي
ملي ،شرايط يادگيري مناسب براي دانشآموزانتان فراهم كنيد.

ارزشيابى درس
مطالعات اجتماعی
آموزش مطالعات اجتماعى در ماه دى

در کارگاهی که تابستان گذشته با حضور آموزگاران پایههای سوم تا
ششم درس مطالعات اجتماعی ،با هدف تسهیل جریان یاددهی ـ یادگیری
موضوعات این درس و بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان برگزار شد،
بر این مسئله تأکید شد که دانشآموزان با انتخاب هر رشتهی تحصیلی
و اشتغال به هر شغل ،نیازمند احساس رضایت و خشنودی از خویشتن و
شناخت و درک و تمرین رفتارهای اجتماعی مناسب ،به منظور حضور مفید
و مؤثر در جامعه هستند .بهترین زمان برای شکلگیری مبانی ذهنی الزم
و گرایش به عادات رفتاری مناسب در این زمینه ،دورهي پیشدبستان و
دبستان است .بنابراین ،ضروری است آموزش درس مطالعات اجتماعی با
توجه و دقت بیشتری صورت گیرد.
جلسهی سوم معلمان درس فعالیتهای اجتماعی ابتدایی
هفتهی آخر آذر

دستور جلسه
 1ارائهی بازخورد فعالیتهای آموزشی ماه آذر
 2بحـث و تبادلنظـر در مورد کارنامـهی توصیفی ،با اسـتفاده از کتاب راهنمای معلم
در ارزشیابی توصیفی
 3تهیهی برنامهی درسی ماه دی
 .1ارائهی بازخورد فعالیتهای آموزشی ماه آذر

برنامـهی درسـی کلیـهی پایههـا طبـق زمانبندی اجرا شـد .طـرح تفکیک زبالـه در حیاط
مدرسـه توسـط پایهی سـوم ،با اسـتقبال اکثر دانشآمـوزان پایههای دیگر و همـکاری آنها
انجـام شـد و از مـواردی هـم که به درگیری انجامید اسـتفاده شـد تا رعایت مقـررات از یک
طـرف و نحـوهی اعمـال مقـررات از طـرف دیگر تمرین شـود .نحـوهی ارائهی یک شـغل در
کالس و پاسـخگویی به سـؤاالت همکالسیها در پایهی سـوم ،با آمادگی قبلی دانشآموزان،
رضایتبخش بود .طرح شـوراهای کالسـی در همهی پایهها در حال اجراسـت و برای انجام
فعالیتهای گروهی ،در هر کالس از اعضای آن کمک گرفته میشـود .در جلسـهی بررسـی
عملکـرد شـورا ،نقـاط ضعـف و قـوت بهطـور کتبـی و بـدون ذکـر نـام دریافت و سـپس به
بحث گذاشـته شـد و بر مبنای آن ،مقررات کالس و شـرح وظایف و مسـئولیتهای اعضای
شـورا و تکالیـف دانشآمـوزان در مقابـل آنهـا ،با پیشـنهادهای دانشآموزان ،تدوین شـد و
همـه پذیرفتنـد کـه به آنهـا احتـرام بگذارند .کار شـورای کالس بـا آرامش بیشـتری ادامه
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دارد و میـزان اختالفنظرهـای منجـر بـه
درگیری کمتر شـده اسـت .طرح سررسـید
در پایههـای چهارم ،پنجم و ششـم در حال
اجراسـت و بـه درک مفهوم زمـان ،تغییر و
تحـول کمک کـرده و اسـتناد به مـدارک و
شـواهد را تمریـن میدهد.
در پایــهی چهـارم ،کتابـدار مدرسـه چنـد
کتـاب تاریخـی را معرفـی و دربـارهی آنها
توضیـح داد .در ارزشـیابی کتبـی ،علاوه بر
بررسـی اطالعـات دانشآموزان ،بـه توانایی
آنهـا در نـگارش توجـه شـد .در پایـهی
پنجـم ،در بحث راهها ،اطلـس راههای ایران
در اختیـار دانشآمـوزان قـرار داده شـد و

 .2بحث و تبادلنظر در مورد کارنامهی توصیفی ،با استفاده از کتاب راهنمای معلم
در ارزشیابی توصیفی

تعریف ارزشیابی توصیفی ،با استفاده از کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی ،به بحث گذاشته شد.
ارزشـیابی توصیفی شـیوهای از ارزشـیابی تحصیلی تربیتی اسـت که اطالعات الزم ،معتبر و مسـتند برای
شـناخت دقیـق و همهجانبهی فراگیرنـدگان در ابعاد یادگیری را ،با اسـتفاده از ابزارها و روشهای مناسـب
ن (بـا تأکید بر آزمونهای عملکردی) و مشـاهده در طول فراینـد یاددهی ـ یادگیری
ماننـد کارپوشـه ،آزمو 
بـه دسـت میدهد تا بر اسـاس آن ،بازخوردهـای توصیفی موردنیاز برای کمک به یادگیـری و یاددهی بهتر
در فضـای روانـی و عاطفـی مطلوب بـرای دانشآموز ،معلم و اولیـا حاصل آید.
اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
جداییناپذیری ارزشـیابی از فرایند یاددهی ـ یادگیری ،اسـتفاده از نتایج جداییناپذیری ارزشـیابی در بهبود
فراینـد یاددهـی ـ یادگیری و اصالح برنامهها و روشها ،هماهنگی میـان هدفها ،محتوا ،روشهای یاددهی
ـ یادگیـری و فراینـد ارزشـیابی ،توجـه به آمادگـی دانشآموزان ،توجه به رشـد همهجانبـهی دانشآموزان،
توجـه همهجانبـه به دانشهـا ،نگرشها و مهارتها ،توجـه به ارزشـیابی دانشآموز از یادگیـری خود (خود
ارزشـیابی) ،ارزشـیابی از فعالیتهـای گروهـی ،توجـه به فرایندهای فکـری منتج به تولید پاسـخ ،تأکید بر
نـوآوری و خالقیـت ،تنـوع روشهـا و ابزارهـای اندازهگیری و سـنجش پیشـرفت تحصیلی اسـتفاده از انواع
ارزشـیابی ،اسـتقالل مدرسـه و معلم در فرایند ارزشـیابی ،اصل رعایت قواعد اخالقی و انسـانی در ارزشیابی،
و توجـه بـه تفاوتهای فـردی بهتفصیل موردبحث قـرار گرفتند.
جدول اهداف ،نشـانههای تحقق و سـطوح عملکرد هر پایه از کتاب راهنمای معلم در ارزشـیابی توصیفی
ویـژهی معلمـان دورهی ابتدایی اسـتخراج شـد تا با اسـتفاده از بررسـی پوشـهی کار (فعالیتهای کالسـی
کاربـرگ در کالس و خانـه و  ،)...ارزیابیهـای شـفاهی (مشـارکت در گفتوگـو ،قبـل و بعـد از تدریـس)،
مشـاهدهی رفتارهـای اجتماعـی (مشـاهدهی نحوهی حضـور در فعالیتهـای گروهی ،مشـاهدهی نحوهی
رفتـار در فعالیتهای شـورای کالسـی) مشـاهدهی میـزان توجه دانشآمـوز به محیـط و دریافت تغییرات،
جمـعآوری مـدارک و شـواهد بـرای ارائـه در کالس و ارزیابیهـای کتبـی ،نتایـج در کارنامـهی توصیفـی
دانشآمـوزان ثبت شـوند.
دربـارهی راههای دریایـی و هوایی و نحوهی
مسـیریابی کشـتیها و هواپیماهـا بیشـتر
توضیـح داده شـد .کتـاب قانـون اساسـی
جمهوری اسلامی برای مشـاهده در اختیار
دانشآمـوزان پایـهی پنجـم قرار داده شـد.
در پایهی ششـم ،ثبت اخبار دریافت شده از
دانشآموزان در سررسـید ،توسط داوطلبان
دنبال میشـود .معرفی سایتهای آموزشی
مورد اسـتقبال قـرار گرفـت و دانشآموزانی
کـه مطالب جالبی پیـدا میکننـد ،آنها را
در کالس توضیـح میدهنـد .در زنگهـای
تفریـح ،دانشآمـوزان عالقهمنـد ،بـرای
دریافـت کتابهـای مربـوط بـه درسها ،به

کتابـدار مراجعـه میکننـد .آنهـا دربارهی
دانشـمندان اسلامی (زکریای رازی ،ابوعلی
سـینا ،جابربن حیـان ،خوارزمـی ،ابوریحان
بیرونـی و خیـام) اطالعاتـی را جمـعآوری
و بهصـورت روزنامهدیـواری درآوردنـد
کـه در راهـروی مدرسـه نصـب شـد .بـه
دانشآموزان توصیه شـد ،شـبکهی مستند
تلویزیـون را دنبـال کننـد و برنامههـای
مربـوط به درسهای مطالعـات اجتماعی را
تماشـا کننـد و مطالبـی را که به نظرشـان
جالـب بـوده اسـت در کالس بیـان کنند.
پیشـنهاد شـد بـرای ماههـای فروردیـن و
اردیبهشـت برنامـهای شـامل بازدیدهـای

مربـوط بـه درسهـا (بـا توجـه بـه تمریـن
رعایـت مقـررات در مکانهـای عمومـی)
و فیلمهـای مفیـد (بـا توجـه بـه اسـتفاده
از آموزشهـای خـارج از مدرسـه بـرای
خودآمـوزی) تهیه شـود و در زمان نمایش،
فرصـت سـؤال کـردن و بحـث داده شـود
تـا ایـن کار ،ضمـن دورهی کتـاب ،بـه
تفهیـم و تعمیـق بیشـتر درسهـا کمـک
کند .پیشـنهاد شـد مـوارد موردبررسـی در
ارزشـیابی در اختیـار والدیـن قـرار گیرند تا
ضمـن اطلاع از اهـداف آمـوزش ،قـادر بـه
انجـام کمکهـای جانبی در محیـط خارج
از مدرسـه باشـند.
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جدول موارد مهم در ارزشيابي توصيفي

نکاتی که الزم است معلمان به آنها توجه کنند
تأکیدات اساسی مطرح در ارزشیابی توصیفی
موارد
استمرار جریان ارزشیابی در طول سال و لزوم برنامهریزی ارزشیابی در زمانهای مشخص انجام نمیشود ،بلکه معلمان در فرایند
معلم برای رفع کاستیهای احتمالی در فرایند یادگیری یاددهی ـ یادگیری ،با بهرهگیری از ابزارها و روشهای متنوع ،از کم و کیف
زمان ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارزشیابی به عمل میآورند.
دانشآموزان
معلمان برای بررسی کم و کیف تحقق اهداف یادگیری در درسهای مختلف،
تعدد و تنوع روشها و ابزارهای جمعآوری اطالعات صرفاً به برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی در زمان مشخص بسنده نمیکنند،
جمعآوری اطالعات
دربارهی کمیت و کیفیت آموختههای دانشآموزان انواع روشها و ابزارها ،ازجمله آزمونهای عملکردی و کارپوشه را به خدمت
میگیرند.
معلمان برای ثبت نتایج ارزشیابی از ابزارهای متنوعی استفاده میکنند.
تغییر و تنوع در روشها و ابزارهای ثبت نتایج ارزشیابی ،عالوه بر معلم ،دانشآموز و اولیای وی نیز جزو منابع ارائهی اطالعات و قضاوت
ثبت نتایج ارزشیابی
در این موارد خواهند بود.
نحوهی قضاوت و اعالم نتایج پیشرفت تحصیلی
و ارائهی بازخورد
در فرایند آموزش ،دانشآموز همواره بازخوردهای مناسب و بهموقع دریافت
دانشآموزان
میکند.

جدول موارد مهم در ارزشيابي توصيفي
ارزشيابي توصيفي

روش

هدف
شناخت دقيق و همهجانبهي
فراگيران در ابعاد مختلف يادگيري

شناخت

کسب اطالعات

ويژگي اطالعات

ابزارهاي کسب اطالعات

الزم

ابزارها و روشهاي مناسب

معتبر
کارپوشه

آزمون

کتبي
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مستند

تفاوت اندازهگيرى دانش(نمرهاى) با ارزشيابى کيفى -توصيفى
ن
مر هى کارنامه

اندازهگيرى
مثل شمردن تعداد شيرينىهاى اين جعبه است.

در ارز
شيابى پايانى

جعبه يادگيري
درس مطالعات
اجتماعي

ممکن است فقط حافظهي
دانشآموز را اندازهگيري کند.
ارزشيابىکيفى-توصيفى
مثل بررسى کيفيت ،مزه ،رنگ ،تعداد ،اندازه ،تازگى و  ...شيرينىهاى اين جعبه است.

تمام جنبههاي يادگيري در ابعاد
مختلف سنجيده ميشود.

جعبه يادگيري
درس مطالعات
اجتماعي
 -1هوش
 -2مشارکت گروهي
 -3خالقيت و نوآوري
-4فعاليت و تالش
 -5تغيير رفتار
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تهيهى برنامهى درسى دىماه
پايهي سوم /برنامهى دىماه( ،فصل  5خانهى ما)

راهبرد یا حوزهی موضوعی
نظام اجتماعی
زمان ،تداوم تغییر
فرهنگ و هویت
ارزشها و اخالق
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی

با احتسـاب هشت جلسـهی درسی نوشته
شد .
 .1گفتوگـو :آیـا تا بـه حال محـل خان هیِ
خـود را تغییـر دادهایـد؟ خانـهی قبلـی
شـما بـا خانـهی فعلی چـه شـباهتهایی
داشـت؟ خانهی قبلی شـما با خانهی فعلی
چـه تفاوتهایـی داشـت؟ مجسـم کنیـد
اگـر خانـوادهی شـما خانـه نداشـتند ،چـه
شـرایطی بـه وجـود میآمـد؟ تـا بـه حال
خانـهی حیـاطدار دیدهایـد (دارای حـوض
یـا باغچـه)؟ تا بـه حـال خانـهی آپارتمانی

موارد
مفاهیم کلیدی
مراقبت و رعایت ایمنی خانه ،آتشنشانی
مسئولیتها و تکالیف
کارکردهای خانه
نقشها ،گروه و مؤسسههای اجتماعی
تغییر شکل خانه و کارکرد فضاهای خانه در زمان
تغییر و تحول
خانههای روستایی و عشایری ،خانهها در شهرهای بزرگ
تعلق و هویت ،تنوع شیوههای زندگی
اهمیت قائل شدن برای خانه بهعنوان جایگاه خانواده،
مسئولیتپذیری
تمایل به رعایت نکات ایمنی و حفاظت از محل زندگی
پدیدههای مکانی ،پراکندگی رابطهی انسان و موقعیت مکانی ،فضاهای خانه ،انواع خانهها در نواحی
گوناگون ایران ،حفاظت از خانه
محیط ،حفاظت از محیط و مکان
ـ
ـ

(چندطبقـه) دیدهایـد؟ تـا به حـال خانهی
روسـتایی و طویلـه و انبـار علوفـهي آن را
دیدهایـد؟ تا به حـال چادر عشـایری (قابل
ل و نقـل) دیدهایـد؟ ایـن خانههـا چه
حمـ 
تفاوتـی بـا خانهی شـما دارند؟ چرا سـقف
بعضی خانهها شـیبدار اسـت؟ چرا سـقف
بعضـی خانههـا گنبدی شـکل اسـت؟ چرا
در شـهرها بیشـتر خانههـا چندطبقهانـد؟
 .2نقاشـی انواع خانه روی خط زمان توسط
دانشآموزان و بیـان تاریخچهی خانه از غار
تـا آسـمانخراش بـا کمـک معلـم .توصیه

پايهي چهارم /برنامهى دىماه( ،فصل  4سفرى به شهرهاى باستانى)

راهبرد یا حوزهی موضوعی
نظام اجتماعی

مفاهیم کلیدی
ـ

زمان ،تداوم تغییر

تغییر و تحول و پیشرفت
مدارک و شواهد

فرهنگ و هویت
ارزشها و نگرشها
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی

با احتسـاب دوازده جلسـهی درسـی نوشته
شد .
 .1گفتوگــو دربــارهی مکانهایــی کــه
دانشآمــوزان در سفرهایشــان دیدهانــد
(بهویــژه مکانهــای تاریخــی) و ســؤال
کــردن معلــم از جزئیاتــی کــه در ایــن
مکانهــا وجــود داشتهاســت؛
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تعلق و هویت
میراث فرهنگی
مسئولیتپذیری
وطندوستي
رابطهي انسان و محیط
حفاظت از محیط
-

موارد
ـ
پیدایش سلسلهها و حکومتهای مختلف در ایران باستان
اشیا و آثار تاریخی و باستانشناسی
شکلگیری شهرهای باستانی مثل همدان ،تخت جمشید و کرمانشاه
تعلق به سرزمین ایران و تاریخ کهن آن
آثار تاریخی بهجامانده در بناهای تاریخی و اهمیت بازدید از آنها
حساس بودن به حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی
عالقهمندی به میراث فرهنگی و افتخار به گذشتهی طوالنی کشور
صنایعدستی و غذاهای محلی با توجه به تنوع مکانها
حفاظت از مناطق تاریخی کشور
-

 .2گفتوگـو بـا طـرح سـؤاالتی دربـارهی
تاریـخ ،تاریخـدان ،باستانشـناس ،مـوزه،
دورهی پیـش از تاریـخ (بـدون خـط و آثـار
مکتـوب) و دورهی تاریخـی (بـا مـدارک
مکتوب) کتیبه و سـازمان میـراث فرهنگی
و تکمیـل پاسـخها توسـط معلـم؛
 .3گفتوگـو بـا طـرح سـؤاالتی دربـارهی
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بهدقـت در سـاختمان خانـه و مکانهـای
داخلی آن هنـگام گذر از خیابانها و کوچه
و دیدوبازدیدها و هنگام تماشـای فیلمهای
سـینمایی .دقـت به زمـان سـاخت آنها و
آبوهـوای منطقه و مصالـح و امکانات آن؛
 .3نمایش سـاختن خانه توسـط چند گروه
و بـازی در نقش سـازندگان (مهندس ،بنا و
رنگکار) با توضیح کارشـان؛
 .4خواندن متن و تصویرخوانی کتاب؛
 5و  6و  .7انجام فعالیتهای کتاب؛
 .8ارزشیابی شفاهی.

شهرنشـینی و تمـدن (وجـود راه – گـذر از
معاملات پایاپای و ضرب سـکه ،تقسـیمات
کشـوری ،وجـود نیروی نظامی ،پسـت برای
انتقـال دسـتورات و فرمانهـا و دریافـت
گزارشها) و تکمیل پاسـخها توسـط معلم؛
 .4بیـان تاریخ ورود آریاییهـا به فالت ایران
تا پایان دورهی ساسـانی ،با استفاده از کتاب

داسـتان فکـر ایرانی (در جلسـهی تابسـتان
معرفی شد)؛
 .5خواندن متن کتاب و تصویرخوانی؛
 6تا  .10انجام فعالیتهای کتاب؛

 .11معرفـی شـخصیتهای مطرحشـده در
کتاب توسـط دانشآموزان (شـخصیتهایی
مثـل :دیاکـو ،کـوروش ،داریـوش ،سـورنا،
آریوبـرزن ،اسـکندر ،اردشـیر و انوشـیروان)

پایهی پنجم /برنامهى دىماه( ،فصل  3زندگی در نواحی دیگر جهان)

از آنجـا كـه كتـاب راهنمـاي معلـم در
دسـترس نبـود ،جـدول برنامه ننوشـتيم و
برنامـه را بـراي دوازده جلسـه بسـتيم.
 .1گفتوگو :با همسایگان خود چه رابطهای
دارید؟ آیا با هم رفتوآمد دارید؟ میدانید
چگونه زندگی میکنند؟ مرز یعنی چه؟ مرز
خانهی شما با همسایههایتان کجاست؟
کشــورهای همســـایهی کشور ایران را
میشناسید؟
آیا تا به حال به آن کشـــورها سفرکرده یا
مطلبی دربارهی آنها شنیدهاید؟

خواندن متن کتاب و تصویرخوانی
 .2انجـام فعالیتهـای مربـوط بـه درس
همسـایگان ایـران؛
 .3توضیح مفاهیم درس حرکتهای زمین
بهوسیلهیکرهیجغرافیایی؛
 .4خواندن متن درس و تصویرخوانی کتاب
(حرکتهایزمین)؛
 5و  :6انجـام فعالیتهـای مربـوط به درس
حرکتهـای زمین؛
 .7ساختن ساعت آفتابی؛
 .8درسـت کردن پازل کشـورهای آسیایی،

پایهی ششم /برنامهى دىماه( ،فصل  7اوقات فراغت؛ فصل  8پوشاک ما)

راهبرد یا حوزههای موضوعی
نظام اجتماعی
زمان ،تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی
ارزشها و نگرشها

(فصل  )7اوقات فراغت
مسئولیتها و تکالیف ،حقوق و قوانین
نقشها ،گروه و مؤسسههای اجتماعی
تحول ،پیشرفت و تداوم
میراث فرهنگی

مفاهیم کلیدی

به شـکل نمایشـی ،بـا اسـتفاده از اطالعات
بیشـتر از کتـاب ،توسـط دانشآمـوزان؛
 .12ارزشیابی کتبی.

همـراه با توضیحـات معلم دربـارهی قارهها
و اقیانوسهـا و اکتشـافات دریایـی (آمریکا
و اقیانوسیه)؛
 .9خواندن متن درس و تصویرخوانی
(قارهها و اقیانوسها)؛
 .10نوشـتن انشـای گروهی (هـر گروه یک
بنـد) دربـارهی من زمینـم را دوسـت دارم،
بـرای روزنامـهی دیواری؛
 .11تشـکیل گروههـای محیـط زیسـتی
بـرای درسـت کـردن روزنامـهی دیـواری؛
 .12ارزشیابی کتبی.

(فصل  )8پوشاک ما
مسئولیتها و تکالیف

تحول ،پیشرفت و تداوم
میراث فرهنگی
پدیدههای مکانی و پراکندگی
حفاظت از محیط
رابطهی انسان با محیط
تولید ،توزیع و مصرف ،کار و کارآفرینی
ـ
تمایل به خرید عاقالنهی لباس (خرید بهاندازهی توان مالی،
تمایل به داشتن برنامهای متعادل برای فعالیتهای
پرهیز از خرید غیرضروری ،پسانداز) ،تمایل به کار و کارآفرینی
روزانه و استفادهی بهینه از اوقات فراغت
تمایل به رعایت موازین دینی در پوشیدن لباس
تمایل به رعایت قوانین و مقررات در مکانهای عمومی

با احتسـاب دوازده جلسـهی درسـی نوشته
شد .
 .1تـا بـه حال چند بـار گفتهایـد حوصلهام
سـر رفتـه؟ چـه مواقعـی حوصلهتـان سـر
مـیرود؟ آیا دیگران باید مسـئلهی حوصله
سـررفتن شـما را حـل کننـد؟ تابسـتان
گذشـته چـه برنامههایـی داشـتید؟ اوقات
فراغـت یعنی چـه؟ اعضای خانوادهی شـما
اوقـات فراغت خـود را چگونـه میگذرانند؟
 .2سـؤال از تکتـک دانشآمـوزان دربارهی
نحـوهی گذرانـدن اوقات فراغتشـان و ثبت

روی تختـه و گرفتن فراوانـی فعالیتها؛
 .3خوانـدن متـن درس اوقـات فراغـت و
تصویرخوانـی کتـاب؛
 4و  .5انجام فعالیتهای کتاب؛
 .6گفتوگـو :آیـا لباســـتان را خودتـان
انتخـاب میکنیـد؟ لبـاس شـما بـا در نظر
گرفتـن چـه مـواردی انتخـاب میشـود؟
 .7خوانـــدن متـــن درس انـــواع لبـــاس و
تصویرخوانـــی کتـــاب؛
 .8گفتوگـو .فکـر میکنیـد لبـاس شـما
چگونـه تهیـه میشـود؟ آیا مـادهی اولی هي

(پنبـه ،پشـم و الیـاف صنعتـی) همـهی
لباسهـا یکی اسـت؟ انتخـاب ایـن مادهی
اولیـه بـر چه اساسـی اسـت؟
آیـا در همهی شـرایط آبوهوایـی یکجور
لبـاس میپوشـیم؟ آیـا همیشـه لباسهـا
بـه شـکل لباسهایی کـه االن میپوشـیم
بودهانـد؟
 .9خوانـدن متـن درس لبـاس ،از تولیـد به
مصـرف و تصویرخوانـی کتاب؛
 10و  .11انجام فعالیتهای کتاب؛
 .12ارزشیابی کتبی.
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جدولهاي كانامههاي توصيفي پايههاي سوم تا ششم درس مطالعات اجتماعي ابتدايي براي نيمسال اول سال تحصيلي

نام و نام خانوادگی دانشآموز
عنوانهای
کارنامه

جدول اهداف ،نشانههای تحقق و سطوح عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایهی چهارم
نشانههای تحقق

عملکرد وسایل مطالعه در جغرافیا مانند ،کره ،نقشه ،قطبنما و عکس را بیان میکند.
در محیط ،جهتهای اصلی و فرعی را مشخص میکند.
ناهمواریهای ایران (رشتهکوه ،قلههای مهم ،جلگه ،دشت و آبرفت) را نا م میبرد و دربارهی آنها
توضیح میدهد.
ناهمواریهای ایران (رشتهکوه ،قلههای مهم ،جلگه ،دشت و آبرفت) را روی نقشه نشان میدهد.
آبوهوا و عناصر آن را تعریف میکند.
انواع آبوهوای ایران را مقایسه میکند و روی نقشه نشان میدهد.
مفاهیم و
جدول دما و بارش را میخواند و تفاوت هر یک را با ذکر دلیل توضیح میدهد.
های
دانستنی
دربارهی اهمیت و ویژگیهای دریاهای شمال و جنوب ایران توضیح میدهد.
جغرافیا
موقعیت دریاهای شمال و جنوب ایران را روی نقشه نشان میدهد.
تفاوت کلی دریاهای شمال و جنوب ایران را بیان میکند.
چگونگی تشکیل رودها را توضیح میدهد.
اهمیت رودها را در زندگی انسان توضیح میدهد.
موقعیت رودهای مهم را روی نقشهی ایران نشان میدهد.
انواع راههای ایران را نا م میبرد و روی نقشه نشان میدهد.
عملکرد و ویژگیهای انواع راهها را بیان و با هم مقایسه میکند.
ویژگیهای زندگی انسان در گذشتههای بسیار دور (از کشف آتش تا کشاورزی) را توضیح
میدهد.
ن در گذشتههای بسیار دور (زندگی شهری و تشکیل حکومتهای
ویژگیهای زندگی انسا 
اولیهی محلی) را توضیح میدهد.
دلیل فرستادن پیامبران بزرگ الهی و داستان طوفان نوح ،بتشکنی حضرت ابراهیم(ع) و
مفاهیم و
مبارزهی حضرت موسی(ع) با فرعون را توضیح میدهد و نتیجهگیری میکند.
دانستنیهای
نحوهی مهاجرت آریاییها را توضیح میدهد.
تاریخ
نخستین حکومتها و پادشاهان ایرانی را نام میبرد.
اقدامات و وقایع مهم نخستین حکومتهای ایرانی را بیان میکند.
چگونگی به قدرت رسیدن اردشیر ،اقدامات و وقایع مهم دورهی ساسانیان ،شرایط اجتماعی و
نحوهی به پایان رسیدن حکومت ساسانی را بیان میکند.
مسیر جادهی ابریشم را روی نقشهی جهاننما نشان میدهد.
جامعهی کوچک خانواده را تعریف میکند ،نام اعضای آن را برمیشمارد و وظایف هر یک را بیان
میکند.
ویژگیها و وظایف جامعهی بزرگتر مثل مدرسه و مسجد را توضیح میدهد.
تعریفی از زندگی روستایی ارائه میدهد و ویژگیها ،وظایف ،کارکرد و اهمیت آن را توضیح
مفاهیم و
میدهد.
دانستنیهای
مدنی
تعریفی از زندگی شهری ارائه میدهد و ویژگیها ،وظایف ،کارکرد و اهمیت آن را توضیح
میدهد.
تعریفی از ملت ایران ارائه میدهد و ویژگیها ،وظایف ،کارکرد و اهمیت آن را توضیح میدهد.
تعریفی از امت اسالمی ارائه میدهد و ویژگیها ،وظایف ،کارکرد و اهمیت آن را توضیح میدهد.
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خیلی
خوب

خوب

قابل
قبول

نیازمند
آموزش

جدول اهداف ،نشانههای تحقق و سطوح عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایهی سوم دورهی ابتدایی

نام و نام خانوادگی دانشآموز
عنوانهای
کارنامه

نشانههای تحقق
ضرورت وجود مقررات در خانه و مدرسه را بیان کرده و چند نمونه مقررات جدید پیشنهاد میکند.
مقررات عبور و مرور در کوچه و خیابان را توضیح میدهد.

خیلی
خوب

خوب

قابل
قبول

نیازمند
آموزش

عالئم عبور و مرور و نکات ایمنی را تشخیص و بهصورت عملی نمایش میدهد.

نظام
اجتماعی

فرهنگ
و هویت

فضا و مکان

منابع و
فعالیتهای
اقتصادی

ضرورت همکاری در خانه و مدرسه را توضیح میدهد.
جدول مربوط به همکاری در خانه و مدرسه را کامل میکند.
کار ادارهی پست را بیان میکند.
مراحل ارسال نامه را انجام میدهد.
نحوهی ارتباط با آتشنشانی و پلیس را بیان میکند و مواردی را که میتوان از آنها کمک گرفت،
توضیح میدهد.
کارکردهای خانه و مدرسه را بیان میکند.
کاربردهای شناسنامه را بیان میکند.
تفاوتها و شباهتهای خود با همکالسیهایش را بیان میکند.
فرم مربوط به مشخصات شناسنامه و ویژگیهای فردی خود را کامل میکند.
خود و دوستانش را در حضور جمع معرفی میکند.
آموزههای اخالقی و دینی را در مورد خانواده ،اولیای مدرسه و همکالسیها بیان میکند.
آموزههای اخالقی و دینی را در مورد خانواده ،اولیای مدرسه و همکالسیها رعایت میکند.
در مورد تغییرات خود پرسوجو و اطالعات متنوعی جم ع میکند.
در مورد تغییرات خانواده پرسوجو و اطالعات متنوعی جم ع میکند.
در مورد تغییرات خانههای قدیمی و جدید و تفاوتهای آنها پرسوجو و اطالعات متنوعی جم ع میکند.
رویدادها را روی خط زمان مرتب میکند.
شجرهنامهی خود را کامل و رسم میکند.
آیندهی خود را مجسم و آن را بهصورت نقاشی یا نوشتاری یا  ...بیان میکند.
جهتهای اصلی جغرافیایی و موقعیت پدیدهها و کارکرد آنها را روی نقشه نشان میدهد.
در بیشتر موارد جهتهای اصلی جغرافیایی و موقعیت پدیدهها و کارکرد آنها را در محیط واقعی
پیدا میکند.
از راهنمای نقشه بهدرستی استفاده میکند.
رابطهی آبوهوا با شکل و نوع خانهها را بیان و مقایسه میکند.
اصول ایمنی را در خانه و مدرسه بررسی میکند و در مورد آنها پیشنهاد میدهد.
نکات ایمنی در خانه و مدرسه را با ذکر دلیل توضیح میدهد.
نکات ایمنی در خانه و مدرسه را رعایت میکند.
در مورد لزوم کار و مفاهیم مربوط به درامد ،پسانداز ،خرج کردن متناسب با نیاز و بودجه توضیح میدهد.
نمونههای متنوعی از راههای صحیح مصرف در خانه و مدرسه را بیان میکند.
راههای صحیح مصرف را در خانه و مدرسه به کار میگیرد.
چند نمونه راههای صحیح مصرف در خانه و مدرسه را پیشنهاد میدهد.
مشاغل خواستهشده را تشخیص میدهد و نیازهایی را که هر یک برآورده میکنند ،بیان میکند.
مشاغل تولیدی را از خدماتی تفکیک میکند.
دربارهییک شغل ،از طریق مصاحبه ،اطالعات متنوعی جمع میکند.
نمونههای متنوعی از منابع طبیعی را با ذکر کاالهایی که از آنها به دست میآید مشخص میکند.
مفاهیم مربوط به زباله و بازیافت و چگونگی جدا کردن آنها را توضیح میدهد.
در تفکیک زباله در مدرسه همکاری میکند.
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نام و نام خانوادگی دانشآموز
عنوانهای
کارنامه

نشانههای تحقق
اهمیت تصمیمگیری را با ذکر مثالهای متنوع توضیح میدهد.

نظام
اجتماعی

فضا و مکان

زمان ،تغییر
و تداوم

فرهنگ و
هویت

منابع و
فعالیتهای
اقتصادی
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در موقعیتهای فرضی ،با توجه به مراحل تصمیمگیری ،اثرات و پیامدهای ناشی از آن ،تصمیم درست
میگیرد.
برنامهی روزانهی خود را روی نمودار دایرهای مینویسد ،آن را نقد و برای خود برنامهریزی میکند.
در مورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود بهطور مناسب برنامهریزی میکند و دربارهی امکانات
محلی برای گذراندن اوقات فراغت اطالعات جمع میکند.
اهمیت دوستی و راهکارهای حفظ دوستی و حقوق متقابل را بیان میکند و معیارهای عقالنی و دینی را
در انتخاب دوست به کار میگیرد.
عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در کشاورزی را بیان میکند.
در مورد پراکندگی جغرافیایی و تنوع محصوالت کشاورزی دستهبندی کاملی ارائه میدهد.
رابطهی انسان و محیط را تشریح میکند.
روی نقشهی گنگ ،موقعیت دریاهای ایران را نشان میدهد و رابطهی انسان با دریا را تشریح و لزوم
حفاظت از دریاها را بهطور کامل بیان میکند.
ضرورت وجود مرز را بیان میکند.
انواع مرزها را نام میبرد.
در مورد برخی از کشورهای همسایه اطالعات جمع میکند و ویژگیهای آنها را بیان و با هم مقایسه
میکند.
میتواند ضمن برشمردن علل و شیوههای استعمارگران برای نفوذ به ایران ،مبارزهی مردم ایران با
استعمارگران را تجزیهوتحلیل کند.
علل و عوامل دفاع مقدس و حماسهی فتح خرمشهر را توضیح میدهد و نمونههای متنوعی از قدردانی از
شهدا را بازگو میکند.
تغییر پوشاک در ایران را در گذر زمان تحلیل میکند.
چگونگی گذراندن اوقات فراغت در زمان گذشته و حال را بررسی و مقایسه میکند.
با استفاده از شواهد متنوع ،علل شکوفایی فرهنگ و هنر در دورهی صفوی را توضیح میدهد.
راههای متنوعی برای حفظ آثار تاریخی پیشنهاد میدهد.
آثار و مفاخر دورهی اسالمی را با ذکر نمونههای متنوعی شرح میدهد.
علل شکوفایی علوم و فنون آن دوره را توضیح میدهد.
نمونههای متنوعی از آداب و آموزههای دینی را در مورد مصرف پوشاک ،غذا و منابع انرژی ،با ذکر دلیل
توضیح میدهد.
نمونههای متنوعی از رعایت آنها را در زندگی خود به کالس ارائه میدهد.
انواع گروههای شغلی ،نقش و کار آنها را در فعالیتهای مختلف اقتصادی (پوشاک ،دریا و کشاورزی)
توضیح میدهد.
فرایند تولید از منبع تا مصرف یک کاال را توضیح میدهد.
به نمونهای از مالکهای تصمیمگیری عاقالنه در خرید و مصرف کاالها اشاره میکند.
انواع منابع انرژی را با هم مقایسه میکند (روی نقشهی گنگ).
روی نقشهی گنگ برخی از منابع انرژی را نشان میدهد.
در مورد ضرورت حفاظت از انرژی چند دلیل بیان میکند.
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نشانههای تحقق

تقسیمات کشوری ایران (از بزرگ تا کوچک) را بیان میکند.
موقعیت استانها را روی نقشه نشان میدهد.
مفهوم افزایش جمعیت و تراکم جمعیت را توضیح میدهد.
دالیل پراکندگی و تراکم جمعیت در مناطق مختلف را توضیح میدهد.
ویژگیهای کشاورزی ایران و نحوهی پراکندگی آن را توضیح میدهد.
ویژگیهای دامپروری ایران و نحوهی پراکندگی آن را توضیح میدهد.
ویژگیهای منابع انرژی (نفت و گاز) ایران و نحوهی پراکندگی آن را توضیح میدهد.
مفاهیم و
صنایع مصرفی و صنایع مادر را با ذکر مثالهای متنوع مقایسه میکند.
دانستنیهای
جغرافیا
دربارهی مصرف سوخت و لزوم صرفهجویی در آن توضیح و پیشنهادهایی میدهد.
کشورهای همسایهی ایران را نام میبرد و موقعیت آنها را روی نقشه نشان میدهد.
ویژگیهای طبیعی و اقتصادی کشورهای همسایه را بیان و با هم مقایسه میکند.
قارهها و اقیانوسهای جهان را نام میبرد و روی نقشه نشان میدهد.
ویژگیهای قارههای جهان را بیان میکند.
خطوط فرضی مهم کرهی زمین و موقعیت ایران نسبت به آنها را توضیح میدهد.
حرکات چرخشی و انتقالی زمین و نتایج آنها را توضیح میدهد.
نحوهی ظهور و گسترش اسالم از بعثت پیامبر اسالم تا تشکیل حکومت اسالمی و نیز
رویدادهای مهم آن دوران و پیامدهای آنها را توضیح میدهد.
رویدادهای مهم تاریخ اسالم از هجرت پیامبر اکرم (ص) تا وفات ایشان را بیان میکند.
بر اساس مبدأ تاریخ (هجرت رسول اکرم(ص)) سالی را که در آن هستیم محاسبه میکند.
رویدادهای مهم تاریخ اسالم بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) تا قیام عاشورا را توضیح میدهد.
ویژگیها و رویدادهای دوران خالفت امامان و علل قیام عاشورا را بیان میکند.
مفاهیم و
نقش ایران در تشکیل حکومت بنیعباس و شیوهی حکومت آن را توضیح میدهد.
دانستنیهای
نحوهی تشکیل حکومتهای مستقل ایرانی (سامانیان و حکومتهای ترک) در دورهی
تاریخ
بنیعباس و رویدادهای مهم مربوط به آنها را توضیح میدهد.
علت حمله مغولها به ایران و پیامدهای آن را بیان میکند.
نحوهی تشکیل و انقراض سلسلههای صفویه ،افشاریه ،زندیه و قاجاریه و وقایع مهم هر سلسله را
بهطور کامل توضیح میدهد.
وقایع مهم تاریخ ایران را از تشکیل حکومت پهلوی تا شکلگیری انقالب اسالمی و پیروزی آن
و تشکیل جمهوری اسالمی توضیح میدهد.
مفهوم استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی را توضیح میدهد.
با مراجعه به تقویم ،روز جمهوری اسالمی را مشخص میکند و علت نامگذاری آن را توضیح
میدهد.
مفاهیم و
نقش ارکان جمهوری اسالمی (رهبری ،قانون اساسی ،قوای سهگانه) را توضیح میدهد.
دانستنیهای
مدنی
وظایف متقابل حکومت و مردم را نسبت به یکدیگر بیان میکند.
نشانههای جمهوری اسالمی را نام میبرد و دربارهی فایدهها و پیامدهای هر یک با استدالل
توضیح میدهد و نمونههایی از آنها را بیان میکند.

خیلی
خوب

خوب

برنامهي درسي -مطالعات اجتماعي
زهرا يوسفي

كارشناس ارشد برنامهريزي آموزشي

يادآوري :مجموعه مطالب اين بخش گزارشي از تجربههاي يك واحد آموزشي است كه ممكن است نقدهايي هم
بر آن وارد باشد .نكتهي مهم اين است كه شما با شرايط مدرسهي خودتان و البته با وفاداري به برنامهي درسي
ملي ،شرايط يادگيري مناسب را براي دانشآموزانتان فراهم كنيد.

مسئوليتپذيرى
در مطالعات اجتماعى

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه بهمن
در کارگاهی که تابستان گذشته با حضور آموزگاران پایههای سوم تا ششم
درس مطالعات اجتماعی ،با هدف تسهیل جریان یاددهی ـ یادگیری
موضوعات این درس و بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان برگزار شد،
بر این موضوع تأکید شد که دانشآموزان با انتخاب هر رشتهي تحصیلی
و اشتغال به هر شغل ،نیازمند احساس رضایت و خشنودی از خویشتن و
شناخت و درک و تمرین رفتارهای اجتماعی مناسب ،بهمنظور حضور مفید
و مؤثر در جامعه هستند .بهترین زمان برای شکلگیری مبانی ذهنی الزم
و گرایش به عادتهاي رفتاری مناسب در این زمینه ،دورهی پیشدبستان
و دبستان است .بنابراین ،ضروری است آموزش درس مطالعات اجتماعی با
توجه و دقت بیشتری صورت گیرد.
جلسهى چهارم معلمان درس فعالیتهای اجتماعی ابتدایی
هفتهى آخر دی

دستور جلسه
 1ارائهي بازخورد فعالیتهای آموزشی ماه دی

در کلیهي پایهها ،با فشرده کردن جلسات ،برنامه طبق زمانبندی انجام شد؛ جز کالس پنجم که
فعاليت یک جلسهي آخر (ارزشیابی کتبی) به ماه بهمن موکول شد.

 2ارزیابی نتایج ارزشیابی دیماه و تأثیر میزان صالحیتهای معلم در آن
 3تهيهي جدول راهبردها يا حوزههاي موضوعي اجتماعي ابتدايي ارزشها و
اخالق ،ارزشها و نگرشها
 4تهیهي برنامهي درسی ماه بهمن
 .1ارائهی بازخورد فعالیتهای آموزشی ماه دى

پایـهي سـوم  :نقاشـیها (بـا موضـوع انـواع خانـه روی خـط زمـان) روی تختـه نصـب
شـدند .بـه انتخـاب دانشآموزان ،سـه نمونهی بهتـر روی تخته ماندنـد .در زمان گفتوگو
دربـارهی انـواع خانـه ،دانشآموزان با اسـتناد به خانههایی که خودشـان در فیلـم ،کارتون
يـا بازیهـای رایانـهای دیـده بودند ،شـرکت فعـال داشـتند و دربـارهی شـرایط و امکانات
آنهـا توضیـح دادنـد و آنهـا را بـا خانههای خودشـان مقایسـه کردنـد .بـا راهنماییهای
معلـم ،نمایـش سـاخت انواع خانـه در شـرایط مختلـف آب و هوایی و مصالح متناسـب با
محیـط ،در نقـش کارگـران و سـازندگان ،توسـط گروههـای دانشآمـوزان اجرا شـد .طرح
سررسـید کالسـی بـا اعلام اخبـار هفته توسـط دانشآمـوزان و ثبـت آنها توسـط معلم
ادامـه دارد .طـرح شـورای کالسـی در جریـان اسـت و بـه اجـرای فعالیتهـای گروهی در
برنامهریـزی و تـدارک مقدمـات کمـک میكند.
پایـهي چهارم :چنـد نفـر از دانشآمـوزان در نقش تاریخدان ،باستانشـناس ،مسـئول
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مـوزه و رئیـس سـازمان میـراث فرهنگی،
دربـارهی مشـاغل خـود توضیـح دادنـد.
عـدهای دیگـر کـه داوطلب بـازی در نقش
شـخصیتهای تاریخی شـده بودنـد نیز به
معرفـی آنهـا و کارهایـی کـه انجـام داده
بودند پرداختند .جمـعآوری اطالعات برای
این نمایشها توسـط خـود دانشآموزان و
بـه کمک کتابدار انجام شـد .پـس از پایان
ارزشـیابی کتبـی ،دانشآمـوزان داوطلـب
خ صحيـح سـؤالها را دادنـد .اخبـار
پاسـ 
سررسـید کالسـی توسـط دانشآمـوزان
جمعآوری و توسـط دانشآمـوزان داوطلب
نوشـته میشـود .طـرح شـورای کالسـی

 .2ارزیابی نتایج ارزشیابی دیماه و تأثیر میزان صالحیتهای معلم در آن

در ارزیابـی کارنامههـای پیشـرفت تحصیلـی ،مشـخص شـد
نمـودار ارزشـیابی کالسهـا نرمـال اسـت ،امـا بخـش نظـام
اجتماعـی نیـاز به کار بیشـتر دارد .بهنظر میرسـيد الزم اسـت
مهـارت معلمـان در برنامهریـزی کارهـای گروهـی و مدیریـت
انجـام آنهـا تقویـت شـود .از آنجا که اصـل تفاوتهـای فردی
در مـورد معلمـان هـم صادق اسـت و میزان عالقهمنـدی آنها
بـه موضـوع کتـاب و توانایـی اجـرای فعالیتهـای مـورد لـزوم
بـرای تدریـس آن متفـاوت اسـت ،تصمیـم گرفته شـد ،بخش
مالحظـات و نـکات مهـم مربوط به آمـوزش از کتـاب راهنمای
معلـم ،مورد بحث قـرار گیرد تـا کمبودهای احتمالی شـناخته
شـوند و در برنامههـای نیمـهي دوم سـال مـ د نظر قـرار گیرند.
مالحظات و نکات مهم مربوط به آموزش و فعالیتهای
انجام شده
الف) یاددهـــی ـ یادگیــری مبتنی بر کاوشگری
را در پیش بگیرید:
یادگیری مبتنی بر کاوشگری بر تفکرات سازندهگرایی در آموزش
و تولید دانش تأکید دارد .یادگیری بهتر در موقعیتهای گروهی
ایجاد میشود .از اینرو بر مشارکت گروهی تأکید میشود .معلم
به انتقال دانش ســازمانیافته نمیپــردازد ،بلکه کمک میکند
دانشآموزان خودشــان یاد بگیرند و او نقــش هدایتکننده و
تسهیلکنندهي آموزش را به عهده دارد .به طور کلی ،در همهی
انواع کاوشــگری کم و بیش با اين مراحل .1 :شناسایی موضوع
و طرح ســؤال ،گردآوری منابع و مدارک و اطالعات .2 ،تجزیه
در جریـان اسـت و بـه اجـرای فعالیتهای
گروهـی در برنامهریزی و تـدارک مقدمات
کمـک میکنـد .قبـل از رأیگیـری بـرای
انتخـاب شـورای مـاه جدیـد ،دانشآموزان
مـوارد مثبـت و منفـی عملکـرد شـورای
قبلـی را بیـان كردنـد و معلـم آنهـا را
جمعبنـدی كـرد.
پایـهي پنجم :سـاعت آفتابـی در حیاط
مدرسه سـاخته و پازل کشورهای همسايه
در کالس درسـت شـد .چنـد دانشآمـوز
بـا راهنمایـی معلـم در مـورد اکتشـافات
دریایـی ،تجـارت دریایـی و ماجراهـای
دزدان دریایـی بـرای بقیـه صحبـت

و تحلیل .3 ،جمعبندی و نتیجهگیری ،ســر وکار داریم .در این
فرایند ،معلم باید به هر ســه مرحله توجه كند و مهارتهای هر
سه مرحله را در دانشآموزان پرورش دهد و تقویت کند.
فعاليت مرتبط :گفتوگــو پیش از تدریس و گفتوگو پس از
تدریس هنگام ارزشیابی و پاسخ به سؤاالت احتمالی که ممکن
است برای دانشآموزان پیش آمده باشد و جمعآوری مستندات
برای سررسید کالسی ،بررسی عملکرد شورای کالسی و  ...انجام شد.
ب) به تربیت اجتماعی و مهارتهای زندگی توجه کنید.
هدف از آموزش مطالعات اجتماعی ،تربیت اجتماعی و مجهزكردن
دانشآموزان به مهارتهای زندگی و کسب صالحیتهای الزم
برای زندگی اســت .ایــن هدف را همــواره در حین تدریس و
ارزشــیابی مدنظر قرار دهید .این موضوع موجب میشود دنبال
این نباشــیم که فقط دانشآموزانی داشته باشیم که ذهن آنها
گنجینهای از اطالعات و دانستنیهاســت و به همهي پرسشها
خــوب جواب میدهند .بلكه باید در پایان ســال در دانشآموز
مهارتها و صالحیتهای الزم بروز کند .اگر آموزش این درسها
موجب شــود دانشآموز به دانش و مهارتهای مورد نیاز برای
زندگیاش مجهز شود ،آن وقت میتوانید بگویید از آموزش این
درس خرسند هستید و به تحقق اهداف برنامه کمک کردهاید.
فعاليت مرتبط :تقویت حضور مفیــد و مؤثر دانشآموزان در
شورای کالسی ،هم بهعنوان اعضای شورا و هم بهعنوان اعضای
کالس ،انطباق مطالب کتاب با تجربههای زندگی روزمره توسط
دانشآموزان و بیان شباهتها و تفاوتها انجام شد.

کردنـد .روزنامـهي دیـواری بـا اسـتفاده
از نوشـتههای دانشآمـوزان دربـارهي
مـن زمینـم را دوسـت دارم و عکسهـای
محیـط زیسـتی تهیـه و روی دیـوار نصب
شـد .پس از پایان ارزشـیابی کتبی ،پاسـخ
صحیـح سـؤاالت توسـط دانشآمـوزان
داوطلـب بیـان شـد .اخبـار سررسـید
کالسـی توسـط دانشآمـوزان جمـعآوری
و توسـط دانشآمـوزان داوطلـب نوشـته
شـد .طـرح شـورای کالسـی در جریـان
اسـت و بـه اجـرای فعالیتهـای گروهـی
در برنامهریـزی و تـدارک مقدمـات کمک
میکنـد .قبـل از رأیگیـری بـرای انتخاب

شـورای مـاه جدیـد ،دانشآمـوزان مـوارد
مثبـت و منفـی عملکـرد شـورای قبلی را
بیـان و جمعبنـدی كردنـد.
پایـهي ششـم :بـا طـرح اوقـات فراغت
بهعنـوان زمانـی کـه میتوانـد هـم
مفیـد و هـم سـرگرمکننده باشـد ،توجـه
دانشآمـوزان بـه برنامهریـزی آن توسـط
خودشـان جلـب شـد .هرکـدام ایـدهی
جالبـی دادنـد کـه دیگـران آن را كامـل
كردنـد .در بحـث پوشـاک ،دانشآموزان به
سـه گروه تقسـیم شـدند .یک گـروه انواع
لبـاس را بـا توجـه بـه قدمـت و روی خط
زمـان ،گـروه دوم بـا توجـه بـه آب و هوا و
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پ) از روشها و ابزار متنوع استفاده کنید.
از آنجا کــه در درس مطالعات اجتماعی با موضوعات گوناگونی
ســروکار داریم ،الزم اســت از انواع روشها و وسایل در آموزش
استفاده کنیم .اگر بخواهیم به شیوهی بسیار سنتی کالسها را
به عرصهي سخنرانی معلم و ساکت و خموش بودن بچهها تبدیل
کنیم یا به روش بســیار غلط از آنها بخواهیم جزوه بنویسند یا
این درس را به محدودهی یادداشــت كردن سؤال و جوابهای
کلیشهای روی کتاب تبدیل کنیم ،خطایی بزرگ مرتکب شدهایم.
از معلم انتظار میرود از روشهای فعال استفاده کند و به انجام
تکتک فعالیتها که هر یک با هدف خاصي طراحی شــدهاند،
همــت گمارد .فراموش نکنید که رویکرد این برنامهي درســی
کاوشگری است.
بایــد اجازه دهید دانشآمــوزان از طریق جمعآوری اطالعات و
بررسی آنها با کمک شما ،مرحلهبهمرحله پاسخ سؤالها را پیدا
و جمعبنــدی کنند .این فعالیتها باید در حین فرایند تدریس
انجام شوند و دانشآموزان در فرایند یادگیری حضور فعال داشته
باشند.
فعاليت مرتبط :گفتوگوهای قبــل و پس از تدریس به رد و
بدل شدن اطالعات قبلی دانشآموزان با هم كمك ميكند و در
جریان آن ،دانســتههای قبلی دانشآموزان روی هرم اطالعاتی،
دربارهی موضوع مورد بحث قرار ميگيرد و معنادار میشود .به این
طریق ،ذهن دانشآموزان در طول جریان آموزش فعال ميشود
و آنها با احساس كشف كردن لذت یادگیری را تجربه میکنند.
احســاس تعلق به گروه ،با همتراز شدن اطالعات فردی و ایجاد
گـروه سـوم بـا در نظـر گرفتـن آداب
و رسـوم محلـی بـه کمـک نقاشـی و
عکـس نشـان دادنـد .كارهـا روی تختـه
نصـب شـدند .پـس از پایـان ارزشـیابی
کتبـی ،دانشآمـوزان داوطلـب پاسـخ
صحيـح سـؤاالت را بیـان كردنـد .آدرس و
بروشـور مـوزهی مردمشناسـی و مـوزهي
عروسـکهای ملل بـرای والدین فرسـتاده
شـد تا در صـورت امـکان فرزندان خـود را
بـرای بازدیـد به ایـن مکانها ببرنـد .اخبار
سررسـید کالسـی توسـط دانشآمـوزان
جمعآوری و توسـط دانشآمـوزان داوطلب
نوشـته میشـود .طـرح شـورای کالسـی
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پیشینهی فرهنگی مشترک ،رابطهي بین فردی دانشآموزان را
تقویت و هیجان شــرکت در بازی جمعی را تداعی میکند .در
جریان نمایش (آماده کردن مقدمات اجرای نمایش و انجام آن) و
درست کردن کارهای دستی بهطور گروهی ،درونیشدن مفاهیم
نيز همراه با شور و شوق صورت میگیرد.
ت) از فضاهای مختلف کمک بگیرید.
با توجه بــه اهداف و ماهیت درس مطالعات اجتماعی و در نظر
گرفتن اینکه مطالعات اجتماعی دانشآمــوزان را برای زندگی
در اجتمــاع آمــاده میســازد ،بدیهی اســت مؤثرترین فضای
آموزشــی برای این درس ،محیطهای واقعی زندگی هســتند.
دانشآموزان در انواع اجتماعــات محلی پیرامون خود خواهند
توانســت به تجربههاي دست اول دست یابند و بهطور ملموس
بــا واقعیات و پدیدههای محیطی و اجتماعی روبهرو شــوند .به
همین منظور ،بازدید از محیطهای اطراف مدرســه و برگزاری
جلســاتی از درس مطالعات اجتماعی در فضای خارج از مدرسه
کام ً
ال ضروری هستند .مکانهای اوقات فراغت در محل زندگی
دانشآموزان چون پارکها ،فرهنگســراها ،موزهها و مسجدها،
نهادها و مراکز خدماتی چون آتشنشــانی و دفترهاي پســت،
مراکز تولیدی و خدماتی چون کارگاههای تولید پوشــاک و غذا
در فروشگاهها ،ایستگاههای مسافربری و پایانههای حمل و نقل
عمومی ،واقعیترین فضاها بــرای آموزش مفاهیم و موضوعات
درسی مطالعات اجتماعی هستند .مهمترین فایدهي آموزش در
محیطهای واقعی ،مواردی هســتند که نظریهپردازان یادگیری
به آنها تأکیــد کردهاند .این موارد عبارتاند از :یادگیری پایدار

در جریـان اسـت و بـه اجـرای فعالیتهای
گروهـی در برنامهریزی و تـدارک مقدمات
کمـک میکنـد .قبـل از رأیگیـری بـرای
انتخـاب شـورای مـاه جدید ،مـوارد مثبت
و منفـی عملکـرد شـورای قبلـی توسـط
دانشآمـوزان بیان و جمعبندی شـد .دفتر
صورتجلسـات معلمـان بـه دانشآمـوزان
نشـان داده شـد و قـرار شـد آنهـا هم هر
هفتـه دور هـم جمـع شـوند ،فعالیتهای
شـورا را در آن بنویسـند و در پایان دورهی
خـود در هـر مـاه ،آن را به شـورای ماه بعد
تحویـل دهند.
در آخریـن جلسـهي مـاه دی ،شـوراهای
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دانشآمـوزی بـرای کمـک بـه برگـزاری
مراسـم و مناسـبتهای مـاه بهمـن بـه
مسـئوالن مدرسـه معرفی میشـوند .این
شـورا بـا اعضـای جدیـد کـه در اول مـاه
بهمـن انتخـاب میشـوند ،در ایـن زمینـه
همـکاری خواهـد کـرد.
در جلسـهي ارائـهي کارنامـه ،از والدیـن
عالقهمنـد دعـوت میشـود بـرای
برنامههـای بعـد از تعطیالت نـوروز ،بهطور
كتبـي اعالم همـکاری کنند .ایـن برنامهها
شـامل اردوهـای داخل و خارج از مدرسـه،
بازدیدهـا ،دیـدن فیلم در داخـل و خارج از
مدرسـه و دیـدن تئاتـر میشـود.

بهدلیل عینی بودن و اســتفاده از تجربههای حســی و لمسی
مستقیم مسائل و پدیدهها ،تحمیل نكردن فضاهای خستگیآور
و ماللتبار کالسهاي رســمی ،ایجاد انگیــزه برای یادگیری و
مشاهدهي دقیق .بهعالوه ،آموزش در محیطهای واقعی ،بهدلیل
پیوند میان درس و زندگی ،موجب کاربردیتر شــدن محتوای
آموزش میشود .در کالسهای رســمی مدرسه نیز از آنجا که
درس مطالعات اجتماعی بر تعامــل گروهی تأکید دارد ،از نظر
فضای کالبدی ،نحوهي آرایش و چیدن میز و نیمکتهای کالس
باید بهگونهای باشد که امکان کار گروهی دانشآموزان را فراهم
آورد .بدین منظور ،باید بتوان در مواقع لزوم ،به راحتی و با سرعت،
آرایش مورد نظر را برای دور هم نشستن گروههای دانشآموزان
در کالس ایجاد کرد .دیوارها و فضای کالس مطالعات اجتماعی
باید جذابیــت الزم را برای دانشآموزان ایجــاد کند و خالی از
تصویر ،افسرده و بیروح نباشد .در این زمینه ،تابلوهای مخصوص
برای نصب آثار و فعالیتهای دانشآموزان و به نمایش گذاشتن
نتایج و گزارش کارهای گروهی ،قفسهها و ویترینهای مناسب
برای نگهداری نقشهها ،آلبومها و مدلها الزم است.
نرمافزارها ،فیلم و اســاید ،عکسها یا ماکتها و مدلهایی که
دانشآموزان ســاختهاند ،به جذابیت و کیفیت آموزشی کمک
میکنند .بهطور کلی ،معلم درس مطالعات اجتماعی باید با توجه
به تنوع و مضمون درسها و یا توجه به استفادهي بهینه و مؤثر
از امکاناتی کــه در اختیار دارد ،فضای مطلوب و مؤثری را برای
تدریس هر موضوع پیشبینی كند و تدارک ببیند.
معلم بايد بــرای نیل به این منظور ،به تنوع بخشــیدن فضای
کالبــدی یادگیری توجه کند ،با ایجــاد آرایشهای متنوع میز
و نیمکتهــا یا آموزش برخی واحدهــای یادگیری در فضاها و
محیطهای خارج از کالس درس و خارج از مدرســه ،از تکرار و
یکنواختی جلوگیری کند .فضای کالس درس مطالعات اجتماعی
نیز مانند سایر درسها باید برانگیزاننده باشد و مجموعهي عوامل
بايد بتوانند دانشآموز را به كاوشگري و تفكر ترغيب كنند.
فعاليت مرتبط :در کالس يك تخته به فعالیتهای مربوط به
درس مطالعات اجتماعی اختصاص داده شــده است .به دليل
حجم زياد مطالــب و زمان محدودي كه تا اســفند ماه داريم،
برگــزاری برنامههــای بازدید از محلهای مختلــف در ارتباط
با مطالب درســی  ،اســتفاده از فضاهای مدرسه مثل نمازخانه،
کتابخانه ،اتاق کامپیوتر ،حیاط مدرسه و  ...در ارتباط با مطالب
درســی ،اختصاص بخشــی از راهروی مدرسه برای نشان دادن
فعالیتهای مربوط بــه درس مطالعات اجتماعی هر چهار پایه
که در معرض دید همهي دانشآموزان باشد ،تدارک آرشیو فیلم
و عکس توسط معلم و دانشآموزان در کتابخانه ،چینش متنوع
کالس بنا بر پیشــنهادهاي خود دانشآموزان و انجام آن توسط

یادگیری مبتنی بر کاوشگری بر تفکرات سازندهگرایی در آموزش
و تولید دانش تأکید دارد .یادگیری بهتر در موقعیتهای
گروهی ایجاد میشود .از اینرو ،بر مشارکت گروهی تأکید
میشود .معلم به انتقال دانش سازمانیافته نمیپردازد ،بلکه
کمک میکند دانشآموزان خودشان یاد بگیرند و او نقش
هدایتکننده و تسهیلکنندهى آموزش را به عهده دارد
خودشان ،به جلسات بعد از تعطیالت نوروز موکول شدهاند.
ث) آموزش را با شرایط بومی و محلی تطبیق دهید.
تدریس موضوعات را با شرایط محلی و بومی منطبق کنید .توجه
داشــته باشید که کتاب و فعالیت های آن ،تنها الگو و کلیاتی را
در اختیار شما قرار میدهد .برای مثال ،در آموزش نکات ایمنی
در خانه و مدرسه و محیط زندگی ،اگر شما در روستایی زندگی
میکنید که خطر سقوط در چاه آب یا نزدیک شدن به دکلهای
برق فشــار قوی یک عامل تهدیدکننده اســت ،نباید خود را به
آموزش نکاتی که در کتاب گفته شده است محدود کنید.
الزم است آنچه را در این زمینه ضروریتر است آموزش دهید و
بر آنها تأکید کنید .برای مثال ،در آموزش نکات مربوط به رفتار
با همســایگان و مراقبت از اموال عمومی و امکانات محلهای که
در آن زندگی میکنید ،نخســت باید رفتار مناسب و ضرورتها
را با توجه به همان شرایط آموزش دهید تا بین درس و نیازهای
واقعی دانشآموزان پیوند برقرار کنید.
فعاليت مرتبط :در جریان گفتوگوهای کالســی تالش شــد
انطباق مطالب کتاب با تجربههای زندگی در محیط واقعی توسط
خود دانشآموزان صورت گیرد و دربارهي شباهتها و تفاوتهای
آنها صحبت شود.
ج) به تفاوتهای فردی توجه کنید.
عالوه بر طراحی فعالیتهای مناسب برای پاسخگویی به نیازهای
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خاص مناطق ،معلم باید پیشزمینههای تحصیلی و آموزشی و
تفاوتهای فــردی دانشآموزان را در نظر بگیرد و آموزش خود
را با آن منطبق و هماهنگ ســازد .تنوع فعالیتها در این کتاب
حاکی از توجه به همین موضوع اســت .برای مثال ،ممکن است
دانشآموز شما در بیان شفاهی یا نوشتن یک متن کوتاه دربارهی
یک موضوع ضعیفتر عمل کند ،اما در درست کردن یک کارت
پســتال و نمایش پیام بهصورت نقاشی ،قویتر باشد .در نتیجه،
شــما باید نقاط ضعف و قدرت را در نظر بگیرید و اجازه دهید
دانشآموز ،آموختههای خود را با روشــی که به آن عالقهمندتر
است ،بیان كند .تالش کنید دانشآموز بتواند نقاط ضعف خود
را نیز برطرف كند .مشــاهده میکنید كه هر یک از فعالیتهای
طراحی شده در این کتاب ،یکی از هوشهای چندگانه را تقویت
میکند.
فعاليت مرتبط :عــاوه بر در نظر گرفتــن تفاوتهای فردی
دانشآمــوزان و شناســایی مواردی که قابل اصــاح یا تقویت
هستند ،معلمها كوشيدند با هدایت دانشآموزان به تقسیم کار
و اســتفاده از مهارتهای متفاوت اعضای گروه در فعالیتهای
گروهی ،آنها را در این زمینه هم آموزش دهند.
آموزش در محیطهای واقعی ،بهدلیل پیوند میان درس و
زندگی ،موجب کاربردیتر شدن محتوای آموزش میشود.
تضاد میان آموزشهای خانه و مدرسه اثرات نامطلوبی بر
دانشآموز میگذارد.

چ) مشارکت خانوادهها را جلب کنید.
هدف عمدهي بعضــی از فعالیتهای این کتاب ،مهارتهای
زندگی و تربیت اجتماعی اســت كه بدون همراهی و همکاری
خانوادهها بهدرســتی تحقق نمییابد .البته ناگفته نماند ،تضاد
میــان آموزشهــای خانه و مدرســه نیز اثــرات نامطلوبی بر
دانشآموز میگذارد .برای مثال ،وقتی همدلی با همســایهها
یــا مراقبت از اموال عمومی محله یــا نریختن زباله در محیط
زیســت و  ...را آموزش میدهید ،خانوادهها باید از این آموزش
حمایت کنند و با آن همگام شــوند .شــما میتوانید از طریق
تشکیل جلسات (حداقل سه جلسه در طول سال) نوشتن پیام
برای آنها و ســایر روشها ،اهداف درس را برای آنها تبیین
کنید و از آنها بخواهید در مواردی که ذکر شد ،دانشآموزان
را راهنمایی و با آنها همراهی کنند .مشــارکت خانوادهها در
ارزشیابی دانشآموزان نیز نباید نادیده گرفته شود .در سنجش
بخشــی از اهداف ،بهویژه اهداف مهارتی و نگرشی ،از والدین
کمک بگیرید .آنها میتوانند به شــما بگویند تغییرات و آثار
مطلوب در دانشآموزان ظهور و بروز يافتهاند یا نه؟ در صورتی
که توجه و عالقهی دانشآموزان نســبت به مســائل کالسی
جلب شــود ،خود آنهــا بهترین رابط بین خانه و مدرســه و
جلبكنندهي مشارکت والدین هستند.
فعاليــت مرتبط :با شناســایی و جذب والدیــن عالقهمند،
رابطهي مدرســه و اولیا تسهیل ميشــود و آنها میتوانند در
ساماندهی ارتباط مدرسه با بقیهي والدین کمک زیادی کنند
تا بیشــترین تعداد ممکن از والدین بتوانند به تناسب امکانات
و تواناییهایشــان ،در فرایند آموزشــی فرزندانشان مشارکت
داشته باشند.
ح) به آموزش مهارتهــای مربوط به عکسخوانی،
نقشهخوانی و خط زمان توجه کنید.
نقشه در آموزش جغرافیا یک عنصر کلیدی است .به طور کلی ،هر
چه را بتوانیم روی نقشــه به نمایش بگذاریم ،جغرافیایی است .زیرا
جغرافیا با پراکندگی یا نحوهي توزیع پدیدهها در مکان سروکار دارد.
فعاليت مرتبط :با توجه به وجود امکانات اینترنتی و دسترســی
دانشآموزان به آنها ،درک مسائل مربوط به نقشه و نقشهخوانی
راحتتر انجام میشود .دیدن اخبار هواشناسی تلویزیون ،استفاده
از نقشــههای شهری تاکســیهای اینترنتی و  ...توصیه ميشود.
نوشتن سررسید اخبار کالســی به نوعی تمرین خط زمان است.
ســعی ميشــود در رابطه با هر پدیده و رخــدادي که در درس
مورد بحث قرار میگیرد ،حال ،گذشــته و آیندهی آن بیان شود.
تصويرهاي کتاب و تصويرهاي اضافی مربوط به مطالب درسی به
بحث گذاشته شدند.
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 .3تهيهى جدول راهبردها يا حوزههاى موضوعى ارزشها و اخالق ،ارزشها و نگرشها
پايه

فصل
اول :من بزرگتر ميشوم

مفاهيم كليدي
مسئوليتپذيري

مسئوليتپذيري
دوم :خانواده
سوم :همكاري در خانواده مسئوليتپذيري

سوم

چهارم :نيازهاي خانواده

مسئوليتپذيري

پنجم :خانهي ما

مسئوليتپذيري

ششم :مدرسهي ما

مسئوليتپذيري

هفتم :از خانه تا مدرسه

مسئوليتپذيري

مسئوليتپذيري
اول :محلهي ما
تعاون
مسئوليتپذيري
دوم :شهر من
وطندوستي
روستاي من
سوم :پيدايش شهر و روستا مسئوليتپذيري
وطندوستي
چهارم چهارم :سفري به شهرهاي مسئوليتپذيري
وطنپرستي
باستاني
پنجم :كشور زيباي من مسئوليتپذيري
ميهندوستي
ششم :ما ايراني هستيم مسئوليتپذيري
ميهندوستي
مسئوليتپذيري
اول :زندگي با ديگران
تعاون
پنجم
مسئوليتپذيري
دوم :سرزمين ما
اول :دوستان ما
دوم :تصميمگيري
سوم :كشاورزي در ايران
چهارم :ايران و منابع انرژي

ششم

پنجم :شكوفايي علوم و فنون
پس از ظهور اسالم
ششم :سفري به اصفهان
هفتم :اوقات فراغت
هشتم :پوشاك
نهم :درياهاي ايران
دهم :ايران و همسايگان
يازدهم :ايستادگي در برابر
بيگانگان
دوازدهم :آزادي خرمشهر

موارد
احترام به همنوعان و دوست داشتن آنها بهعنوان مخلوقات خداوند ،پرهيز از رذائل اخالقي
(تمسخر)
احترام ،مهرباني و قدرداني از بزرگترهاي خانواده
عالقهمندي به همكاري در امور خانه و كمك كردن به اعضاي خانواده ،تمايل به رعايت نظم و
مقررات خانواده ،قدرداني از زحمات اعضاي خانواده
حس قدرداني از نعمتهاي خداوند ،عالقهمندي به صرفهجويي و قناعت در وسايل زندگي و
پرهيز از اسراف ،تمايل به حفاظت از منابع و تلقي آنها بهعنوان نعمت خداوند
اهميت قائل شدن براي خانه بهعنوان جايگاه خانواده
تمايل به رعايت نكات ايمني و حفاظت از محل زندگي
عالقهمندي آگاهانه به رعايت مقررات و حفظ نظم در مدرسه ،تمايل به همكاري با اولياي
مدرسه و مشاركت در امور
عالقهمندي آگاهانه به رعايت مقررات رفت و آمد و احترام به حقوق ديگران،
تمايل آگاهانه به حفاظت از خود و رعايت نكات ايمني
مسئوليت در قبال حقوق همسايگان ،تعلق خاطر به محله ،همكاري در امور محله
حساس شدن به چگونگي رابطهي انسان و محيط،
عالقهمندي به استان و محل زندگي
حساس بودن به حفاظت از آثار تاريخي و ميراث فرهنگي،
عالقه و افتخار به گذشتهي طوالني كشور
حساسبودن به حفاظت از آثار تاريخي و ميراث فرهنگي،
عالقهمندي به ميراث فرهنگي و افتخار به گذشتهي طوالني كشور
قدرداني از نعمتهاي خداوند و مسئوليت در قبال محيط زيست،
احساس عالقه به حفاظت از محيطهاي طبيعي ايران
ت نسبت به حفظ آرمانهاي انقالب و خون شهدا،
احساس مسئولي 
احترام به نمادهاي ملي
احساس مسئوليت نسبت به همكالسيها و افرادي كه با آنها زندگي ميكنيم،
همكاري در گروه و مشاركت در كارهاي دست ه جمعي
احساس مسئوليت در قبال منابع آب و مصرف صحيح
پيروي از دستورات ديني در موضوع دوستي ،تمايل به ايجاد رابطهي دوستي صحيح و رعايت
آداب دوستي
تمايل به رعايت اصول و مراحل تصميمگيري و تفكر قبل از تصميمگيري ،عالقهمندي به
مشورت با افراد داراي صالحيت و مراجعه به آنها
پرهيز از اسراف مواد غذايي ،مصرف بهينه ،كمك به گرسنگان ،تمايل و احترام به كشاورزي،
شكرگزاري از مواهب الهي
حساس شدن به موضوع اتالف انرژي ،تمايل به مصرف بهينه و احساس مسئوليت نسبت به
حفاظت از منابع انرژي
ميهندوستي ،احساس تعلق و تمايل نسبت به مفاخر و دستاوردهاي مسلمانان ايراني در
دورهي اسالمي
ميهندوستي ،احساس تعلق نسبت به ميراث فرهنگي هنري كشور و حفاظت از آنها
تمايل به داشتن برنامهاي متعادل براي فعاليتهاي روزانه ،استفادهي بهينه از اوقات فراغت،
تمايل به رعايت قوانين و مقررات در مكانهاي عمومي
تمايل به خريد عاقالنهي لباس (خريد به اندازهي توان مالي ،پرهيز از خريد غيرضروري،
پسانداز) ،تمايل به كار و كارآفريني ،تمايل به رعايت موازين ديني در پوشيدن لباس
تمايل به حفاظت از منابع و قدرداني از نعمتهاي الهي
احترام به ساير ملل ،حمايت از مستضعفان ،عالقهمندي به معرفي و شناساندن كشور خود به
ديگران
ميهندوستي ،احساس تعلق و افتخار به بزرگان و مبارزان با استعمار
ميهندوستي ،روحيهي دفاع از ميهن و تماميت ارضي كشور ،قدرداني از شهدا و ايثارگران
بهمن ماه 1397
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 .4تهیهى برنامهى درسی ماه بهمن

پايهي سوم/

برنامهى درسی ماه بهمن (فصل  6مدرسهى ما)

راهبرد يا حوزهي موضوعي
نظام اجتماعي

زمان ،تداوم تغيير
فرهنگ و هويت
ارزشها و نگرشها
فضا و مكان
منابع و فعاليتهاي اقتصادي

مفاهيم كليدي

مسئوليتها و تكاليف  ،نقشها ،گروهها و
مؤسسات اجتماعي حقوق و قوانين
مسئوليتپذيري
پديدههاي مكاني و پراكندگي
كار و كارآفريني ،حفاظت از منابع

برنامهي درسی با احتساب دو روز تعطیل برای شش جلسهي درسی
نوشته شد.
 .1گفتوگو :در مورد مدرسهی خود چه چیزهایی میتوانید بگویید؟
اگر کسی قب ً
ال در مدرسهي دیگری بوده است ،شباهتها و تفاوتهای
آنجا را با این مدرسه بگوید .اگر کسی در مورد شرایط مدرسهي
دوستان خود شنیده ،شباهتها و تفاوتهای آنجا را با این مدرسه
بگوید .چه مکانهایی در مدرسهی ما هست؟ هر مکان برای چه
منظوری استفاده میشود؟ چه فعالیتهایی در مدرسه انجام میشود؟
کارکنان مدرسه چه کسانی هستند؟ هر کدام از آنها چه کارهایی
میكنند؟ مسئوالن و کارکنان مدرسه چه كارهايي را بهصورت گروهي
انجام میدهند؟ به نظر شما ،مسئوالن و کارکنان مدرسه در انجام
کارهای گروهی خود موفق هستند؟ مدرسه چه مقرراتی دارد؟ این
مقررات الزم هستند؟ کدام مقررات بهنظر شما الزم نیست؟ این
پايهي چهارم/

برخي مسئوليتها در مدرسه ،كاركردهاي مدرسه ،نقشهاي
مختلف كاركنان ،مقررات مدرسه
عالقهمندي آگاهانه به رعايت مقررات و حفظ نظم در مدرسه
تمايل به همكاري با اولياي مدرسه و مشاركت در امور
موقعيت مكاني فضاهاي مدرسه و نقشهي آن
انواع مشاغل در مدرسه ،صرفهجويي در مصرف منابع

مقررات چگونه وضع شدهاند؟ بهنظر شما عالقهمندی آگاهانه به رعایت
مقررات یعنی چه؟ آیا دانشآموزان میتوانند در بهتر شدن شرایط
مدرسه تأثیری داشته باشند؟ چگونه؟
 . 2خواندن متن کتاب و تصویرخوانی
 . 3حضور دانشآموزان در گروههای سه یا چهار نفره در مکانهای
مختلف مدرسه ،مشاهدهی فعالیتهایی که در آنجا انجام میشود و
صحبت با مسئول هر قسمت و سپس جابهجایی گروهها ،بهطوری
که کلیهي دانشآموزان کالس در همهی قسمتها حضور یابند (اتاق
مدیر ،ناظم ،دفتردار ،کتابخانه ،پرورشی ،بهداشت ،بوفه و سرایداری)
 .4تهیهي نقشهي مدرسه توسط معلم و تهیهي راهنمای نقشه توسط
دانشآموزان ،توضیح دربارهی فعالیتی که در آنجا انجام میشود و مقررات آن.
 .5انجام فعالیتهای کتاب
 . 6ارزشیابی شفاهی

برنامهى درسی ماه بهمن (فصل  5كشور زيباى من)

راهبرد يا حوزهي موضوعي
نظام اجتماعي
زمان ،تداوم تغيير
فرهنگ و هويت
ارزشها و نگرشها
فضا و مكان
منابع و فعاليتهاي اقتصادي

مفاهيم كليدي
مقررات و قوانين
مسئوليتها و تكاليف
مسئوليتپذيري
ميهندوستي
پديدههاي مكاني و پراكندگي
رابطهي انسان و محيط
حفاظت از محيط
-

برنامـهي درسـي پايـه بـا احتسـاب دو روز تعطيل براي  10جلسـه
نوشـته شد.
.1گفتوگـو دربـارهی درس  15و بیـان دیدههـا و شـنیدههای
دانشآمـوزان از نقـاط مختلف ایـران  .خواندن متـن و تصویرخوانی
 .2انجام فعالیتهای کتاب و بررسی نقشهي برجستهی ایران
 . 3گفتوگـو دربـارهی آب و هـوای نقـاط مختلـف ایـران ،خوانـدن
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موارد
مقررات و قوانين حفاظت از محيطهاي طبيعي و گونههاي جانوري و
ت در حفاظت از منابع و محيط زيست
گياهي ،مسئولي 
قدرداني از نعمتهاي خداوند و مسئوليت در قبال محيط زيست
احساس عالقه به حفاظت از محيطهاي طبيعي ايران
پراكندگي ناهمواريهاي مهم مثل كوه ،دشت و جلگه ،پوشش
ب و هوا با نوع و شيوههاي
جانوري و گياهي ،رابطهي ناهمواريها و آ 
زندگي ،تنوع محيط زيست در ايران و لزوم حفاظت از گونهها
-

متـن درسهـاي 16و  17و تصویرخوانـی
 .4انجام فعالیتهای کتاب
 . 5انجام فعالیتهای مربوط به دماسنج و بارانسنج
 .6گفتوگـو دربـارهی پوشـش گیاهـی و جانـوری در ارتبـاط بـا
ناهمواریهـا و آب و هـوا ،خوانـدن متـن درس  18و تصویرخوانی و
انجـام فعالیتهـای کتاب.

 7و  . 8گفتوگـو دربـارهی زنجیـرهی غذایی شـیر عسـل .خواندن
متـن و تصویرخوانـی طبیعت
پايهي پنجم/
برنامهي درسـی پایه با احتسـاب دو روز تعطیل برای  10جلسـهي
درسـی نوشـته شـد ( .کتاب راهنمای معلم در دسترس نبود)
 . 1ارزشیابی کتبی فصل قبل
. 2گفتوگـو دربـارهی مکانهـای مقـدس بـا اسـتفاده از تجربیات
و دانسـتههای قبلـی دانشآمـوزان از کتـاب هدیههـای آسـمانی.
آیـا تـا بـه حـال بـه زیـارت رفتهایـد؟ دربـارهي مکانهـای مقدس
یـا زیارتگاههـا چـه میدانیـد؟ چـه زیارتگاههایـی را در ایـران
میشناسـید؟ چـرا مـردم بـرای زیـارت بـه ایـن محلهـا میروند؟
دربـارهی شـهر مکه چه میدانید ؟ قبلهنما چیسـت؟ چه شـباهتی
بـا قطبنمـا دارد؟ دربـارهي شـهر مدینـه چـه میدانیـد؟

برنامهى درسی ماه بهمن (فصل  5كشور زيباى من)

پايهي ششم/

 . 9انجام فعالیتهای کتاب.
 .10ارزشیابی کتبی.
 . 4خواندن متن درسهای  15و 16و انجام فعالیتهای کتاب
 .5تمریـن تاریـخ مبـدأ و سـالهای هجـری (شمسـی و قمـری)
تاریخچـهي تقویم
 .6گفتوگـو دربـارهی کربلا و اهمیت آن و کشـور عـراق .دربارهي
ايـن كلمههـا هرچـه میدانیـد بگوییـد :کربلا ،آبرفـت ،جلگـه،
صادرات ،کشـور نفتخیز ،نخلسـتان ،صدام ،جنگ هشـت سـالهي
ایـران و عراق ،عاشـورا ،شـیعه
 . 7خواندن متن و تصویرخوانی درسهای  17و  18و مطالعات موردی
 8و  . 9انجام فعالیتهای کتاب
 .10ارزشیابی کتبی

برنامهى درسی ماه بهمن (فصلهاى  9و)10

برنامهي درسـي پايه با احتسـاب دو روز تعطيل براي  10جلسـهي
درسـي نوشته شد.
 .1گفتوگـو دربـارهی درس دریاهـای ایران .اصطالحات (دریا ،سـاحل،
خلیـج ،خـور ،بنـدر ،جزیـره ،شـبه جزیـره ،تنگـه ،دریانـوردی ،رود و
اقیانـوس) .هر چـه به ذهنتان میرسـد بگویید .فکر میکنید میشـود
دریـا را بـا کشـور دیگری شـریک بـود؟ فکر میکنید ممکن اسـت مرز
دو کشـور از میـان یک دریا بگـذرد؟ دریا چه فایدهای برای کشـور دارد؟
 .2خواندن متن درس و تصویرخوانی
 .3گفتوگـو دربـارهی منابـع دریایـی مثـل کشـتی ،دریانـورد ،دزد
دریایـی ،ماهیگیری ،کشـتی تفریحی ،کشـتی بازرگانی و کشـتی
نفتکـش .هـر چه به ذهنتان میرسـد بگوییـد .انسـان از دریا چه
اسـتفادههایی میکند؟ چه شـغلهایی در رابطه با اسـتفاده از دریا
وجـود دارنـد؟ آیا دریـا احتیاج به محافظـت دارد؟
 .4خواندن متن درس و تصویرخوانی
 5و  . 6انجام فعالیتهای کتاب
 . 7گفتوگـو دربـارهي کشـورهای همسـایه .در مـورد مـرز چـه
راهبرد يا حوزهي موضوعي
نظام اجتماعي
زمان تداوم و تغيير
فرهنگ و هويت
فضا و مكان
منابع و فعاليتهاي اقتصادي
ارزشها و نگرشها

چیزهایـی میدانیـد؟ مرزهـا چگونـه تعییـن میشـوند؟ آیـا مرزها
تغییـر میکنند؟ چگونـه؟ آیا برای خارج شـدن از كشـور باید اجازه
گرفـت؟ چرا؟ آیـا برای ورود به کشـورهای دیگر باید اجـازه گرفت؟
چـرا؟ اگـر بـدون اجـازه از کشـور خـارج شـویم چـه میشـود؟ اگر
بـدون اجـازه وارد کشـوری بشـویم چـه میشـود؟ چگونـه از مرزها
محافظـت میشـود؟ در مـورد پاسـپورت چـه میدانیـد؟ در مـورد
روادیـد (ویـزا) چـه میدانیـد؟ در مـورد مـرز آبـی چـه میدانیـد؟
کشـتیها چگونـه اجـازهي ردشـدن از مرزهـای آبـی را دریافـت
میکننـد؟ در مـورد مرز زمینی چـه میدانیـد ؟ كاميونها چگونه
اجـازهي ردشـدن از مرزهـای زمینـی را دریافت میکننـد؟ در مورد
مـرز هوایـی چـه میدانیـد؟ هواپیماهـا چگونه اجـازهي ردشـدن از
مرزهـای هوایـی را دریافـت میکنند؟
 . 8خوانـدن متن درس و تصویرخوانی .بررسـی انـواع مرزهای ایران
با کشورهای همسـایه از روی نقشه
 . 9انجام فعالیتهای کتاب
 .10ارزشیابی کتبی
مفاهيم كليدي

(فصل )9درياهاي ايران
مؤسسات اجتماعي
ميراث فرهنگي ،تنوع شيوههاي زندگي
پديدههاي مكاني ،پراكندگي ،رابطهي انسان با محيط ،حفاظت از محيط
كار و كارآفريني ،بهرهوري ،منابع و نظامهاي اقتصادي
ل به حفاظت از منابع ،قدرداني از نعمتهاي الهي
تماي 

(فصل )10ايران و همسايگان
حقوق و قوانين
تعلق و هويت ،ميراث فرهنگي ،تنوع شيوههاي زندگي
پديدههاي مكاني ،رابطهي انسان با محيط
احترام به ساير ملل ،حمايت از مستضعفان ،عالقهمندي به
معرفي و شناساندن كشور خود به ديگران
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برنامهي درسي -مطالعات اجتماعي
زهرا يوسفي

كارشناسي ارشد برنامهريزي آموزشي

يادآوري :مجموعه مطالب اين بخش گزارشي از تجربههاي يك واحد آموزشي است كه ممكن است نقدهايي هم
بر آن وارد باشد .نكتهي مهم اين است كه شما با شرايط مدرسهي خودتان و البته با وفاداري به برنامهي درسي
ملي ،شرايط يادگيري مناسب را براي دانشآموزانتان فراهم كنيد.

توصیههای
اجتماعى نوروزی

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه اسفند

در کارگاهی که تابستان گذشته با حضور آموزگاران پایههای سوم تا
ششم درس مطالعات اجتماعی ،با هدف تسهیل جریان یاددهی ـ یادگیری
موضوعات این درس و بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان برگزار شد ،بر
این مسئله تأکید شد که دانشآموزان با انتخاب رشتهی تحصیلی و اشتغال
به شغل ،به منظور حضور مفید و مؤثر در جامعه ،نیازمند احساس رضایت
و خشنودی از خویشتن و شناخت و درک و تمرین رفتارهای اجتماعی
مناسب هستند .بهترین زمان برای شکلگیری مبانی ذهنی الزم و گرایش
به عادتهای رفتاری مناسب در این زمینه ،دورهی پیشدبستان و دبستان
است .بنابراین ،ضروری است آموزش درس مطالعات اجتماعی با توجه و
دقت بیشتری صورت گیرد.
ی اجتماعی ابتدایی
جلسهی پنجم معلمان درس مطالعاتها 
هفتهی آخر بهمن

دستور جلسه
 1ارائهی بازخورد فعالیت آموزشی ماه بهمن
 2تهیهی توصیهنامهی نوروزی
 3تهیهی برنامهی درسی ماه اسفند
 .1ارائهی بازخورد فعالیتهای آموزشی ماه بهمن

برنامـهی درسـی کلیـهی پایههـا طبـق زمانبنـدی انجـام شـد ،جـز پایـهی چهـار م کـه
ارزشـیابی کتبـی آن بـه جلسـهی اول اسـفند موکـول شـد.
پایهی سـوم :در ضمن گفتوگوهای کالسـی ،به عالقهمندی آگاهانه اشـاره شـد .تالش
شـد ایـن موضوع برای دانشآموزان روشـن شـود که نباید به دلیل نگرانـی از عکسالعمل
دیگـران ،خـود را بـه انجـام رعایـت قوانین و مقـررات مقید کننـد ،بلکه فقط کافی اسـت
اهمیـت و لـزوم آن قوانیـن را درک کننـد .در ایـن صورت ،بـا عالقهمندی آنهـا را رعایت
خواهنـد کـرد .حضـور در کنار مسـئوالن مدرسـه در محل کارشـان و مشـاهدهی نحوهی
اجـرای وظایفشـان ،شـرایطی را کـه در صورت رعایت نکـردن مقررات بهوجـود میآمد ،به
آنها نشـان داد .نمادگذاری و نمادخوانی نقشـهی مدرسـه تمرین شـد.
از آنجـا کـه دانشآمـوزان بـا ایموجیهـا و نمادهـای کامپیوتـری آشـنا بودنـد ،ایـن کار
برایشـان راحـت بود.
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پایـهی چهـارم :دانشآمـوزان در مـورد
تجربههـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم خود
(ماننـد شـرایط آبوهوایـی کـه در فیلم و
کارتـون دیـده بودند) از آبوهـوای مناطق
گوناگون صحبت کردند .کار روی دماسـنج
و بارانسـنج در گروههـا انجـام شـد .طرح
موضـوع زنجیرهی غذایـی در طبیعت برای
بچههـا جالـب بود.
هـر کدام نام گیـاه یا حیوانـی را میگفتند
و دیگـری گیـاه یـا حیواناتی را که توسـط
آن خـورده میشـد و حیوانـی کـه آن را
میخـورد ،نـام میبـرد .بـرای آنهـا جالب

 .2تهیهی توصیهنامهى نوروزی

ن یافتـ ه و دانشآموزان برای دو هفته همـراه خانواده
تـا پایان اسـفند کتابهای درسـی پایا 
خواهنـد بـود .با توجه به ماهیت ایـن درس امکان دارد آنچـه را آموختهاند در محیط واقعی
تجربـه و مفاهیم را درونیسـازی کننـد .دانشآمـوزان تمرینهای زیـادی در گفتوگوهای
کالسـی داشـتهاند .بـا شـنیدن صحبتهای دیگـران فکرهـای تازهای به ذهنشـان رسـید
و بـا بیـان آنهـا دوبـاره ایدههـای دیگـری بـرای فکرهـای تازهتر ایجاد شـد .آنهـا متوجه
شـدند چیزهایـی گفتـه و شـنیده شـد کـه به تنهایـی به فکرشـان نمیرسـید .آنهـا این
تجربـه را پیـدا کردنـد کـه اگـر هـر کس اطالعـات خـود را با دیگران شـریک شـود و همه
از آن اسـتفاده کننـد ،بـه نتایـج بهتری میرسـند .روزهـای تعطیـل و دیدوبازدیدهای عید
ت مناسـبی باشـد کـه آنها با همسـاالن و حتی
نـوروز و سـفرهای احتمالـی میتواند فرص 
ش و تجربهی بیشـتری کسـب کنند.
بزرگسـاالن دربـارهی مسـائل گفتوگو کننـد و دان 
بـه ایـن منظـور ،بـا توجـه بـه جمعبنـدی اهـداف آمـوزش در کتـاب راهنمـای معلـم در
ارزشـیابی توصیفـی ویـژهی معلمـان دورهی ابتدایـی ،توصیهنامـهای بـرای ایام عیـد نوروز
تهیـه شـد تـا در اختیـار دانشآمـوزان قـرار گیرد.
توصيهنامهي نوروزي پایهی سوم
 éروزهـای عیـد نـوروز فرصت خوبی اسـت کـه آنچـه را در کالس مطالعـات اجتماعی یاد
گرفتهایـد ،در موقعیتـی واقعـی تجربه کنید.
 éبـه آبوهـوای هـر روز و تغییـرات آن دقـت و آن را بـا هـوای روزهـای سـرد و آلـودهی
زمسـتان مقایسـه کنید.
 éاز آنچـه در مـورد ضـرورت نظـم و مقـررات در مکانهای مختلف و همـکاری در خانواده
آموختهایـد ،در طول سـفر ،در مسـیر رفتن به مهمانی ،هنگام پذیرایـی از مهمانان و کمک
به میزبانان اسـتفاده کنید.
 éاز آنچـه در مـورد معرفـی خود و دوسـتانتان در حضور جمع با اسـتفاده از جمالت
و لحـن مناسـب آموختهایـد ،بـرای ایجـاد ارتباط با افـراد جدیدی که با آنها آشـنا
بـود که انسـان در بـاالی این زنجیـره قرار
دارد.
پای ـهی پنجــم :دانشآمــوزان در مــورد
تجربههــای مســتقیم و غیرمســتقیم
خــود (ماننــد فیلــم و کتــاب و گفتههــای
بزرگترهــا) از مکانهــای زیارتــی صحبت
کردنــد .درک تاریــخ مبــدأ کمــی مشــکل
بــود .تــاش شــد بــا انجــام تمرینهایــی
ایــن موضــوع تســهیل شــود .بــرای ایــن
کار بــه مکالمــات روزمــره اشــاره شــد.
مثــل وقتــی کــه والدیــن میگوینــد قبــل

از تولــد تــو یــا بعــد از ازدواج مــا یــا قبل از
جنــگ یــا قبــل از انقــاب کــه هــر کــدام
ن اتفاقهــا بــه نوعــی مبــدأ زمانــی
از ای ـ 
قــرار میگیرنــد .درک تفــاوت ســال
شمســی و قمــری هــم مشــکل بــود .در
واقــع لــزوم آن را نمیفهمیدنــد.
پایهی ششـم :موضوعـات دریاهـا و مرزها
با اسـتفادهی کامل از کتـاب راهنمای معلم
ششـم تدریس شـد و توجه دانشآمـوزان را
جلب کرد .نقشـههای کشـور ایران از دورهی
هخامنشـیان تا زمان حاضر بـه دانشآموزان

نشـان داده شـد و در مـورد تغییـر مرزهـا
و دالیـل آن در کالس گفتوگـو شـد .در
مـورد ویژگیهای طبیعی دریاهای شـمال و
جنوب کشـور و مقایسـهی استفادههایی که
از هر کدام میشـود ،به وسـیلهی کتابهای
عکـس توضیـح داده شـد( .عکسها اسـکن
و روی پـرده نشـان داده شـدند ).مراسـم
بهمنمـاه بـا مشـارکت دانشآمـوزان و بـه
سرپرسـتی شـوراها بـه خوبـی انجـام شـد.
همـکاران با حوصلـه از حضـور دانشآموزان
اسـتقبال کردنـد؛ هرچند در مـواردی باعث
کنـدی کار میشـد.
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میشوید استفاده کنید.
 éبرای تکمیل شـجرهنامه و شـناختن روابط دورتر فامیلی ،از اقوام
خـود که کمتر آنهـا را مالقات میکنیـد ،پرسوجو کنید.
 éدر دیدوبازدیدهـا بـه شـما گفتـه خواهـد شـد چقـدر بزرگتـر
شـدهای .شـما هـم دقـت کنیـد ببینیـد دیگـران چـه تغییراتـی
کردهانـد.
 éچه کسـانی از فامیل و آشـنایانتان دیگر در بین شـما نیسـتند،
چـه نوزادانـی به دنیـا آمدهانـد و چـه کسـانی ازدواج کردهاند.
 éبـه شـکل و امکانـات خانههایـی کـه میرویـد دقـت کنیـد؛
بهخصـوص خانههـای قدیمـی و خانههایـی که در سـفر میبینید.
همچنیـن ،خانههایـی کـه در فیلمهـا و کارتونهـا میبینیـد ،چه
ارتباطـی بـا آبوهـوای آن منطقـه دارند؟
 éاگـر بـه بازدیـد از محلـی میروید کـه راهنما یا نقشـه یا برگهی
توضیحـات دارد ،آن را نگـه دارید ،بعد از تعطیالت به کالس بیاورید
و در مـورد آنها به دوسـتانتان توضیح دهید.
 éاگـر تاکسـی اینترنتـی میگیریـد یـا در اتومبیـل از نرمافـزار
هدایتکننـده اسـتفاده میکنیـد ،بـه نقشـهی آن دقـت کنیـد.
 éتوجـه کنیـد کسـانی را کـه میبینید چه شـغلی دارنـد .در این
شـغل چـه چیزی تولید میشـود یا چـه کاری برای دیگـران انجام
میشـود کـه در مقابـل آن حقـوق میگیرند.
 éدقـت کنیـد چـه کارهایـی بـه نظرتـان اسـراف میآید .آیـا غذا
بیـش از نیـاز تهیه میشـود؟ آیـا بقیـهی آن دور ریخته میشـود؟
 éدر هنـگام مهمانیهـا چقـدر زبالـه تولیـد میشـود؟ آیا تفکیک
میشـوند؟
 éبـه آنچـه مصـرف یـا اسـتفاده میشـود دقـت کنیـد کـه از چه
چیزهایـی درسـت شـده اسـت و چگونـه .اگـر نمیدانید بپرسـید.
 éدقـت کنیـد چـه چیزهایی میخریـد؟ آیا همهی آنهـا ضروری
هسـتند؟ آیـا چیزهـای ضروریتری هسـتند کـه بعداً الزم داشـته
باشید؟
 éفکـر کنیـد بـا عیدیهایـی کـه میگیریـد میخواهیـد چـهکار
کنیـد؟ میتوانیـد مقـداری از آنهـا را پسانـداز کنیـد؟
اگـر کسـی قصههـای شـاهنامه را بلـد بـود ،از او بخواهیـد برایتان
تعریـف کند.
 éبـه جـای بازیهـای یارانـهای ،بـه چیزهـای جالـب زیـادی کـه
دوروبرتـان هسـت توجـه کنید.
 éاز همسـاالنتان در مـورد مدرسههایشـان پرسوجو کنیـد .بعد از
تعطیالت بـرای کالس توضیح دهید.
 éیک سررسـید تهیه کنید و مثل سررسـید کالس ،اتفاقات روزانه
را در آن یادداشـت کنیـد .نـکات جالب آن را بعـد از تعطیالت برای
کالس توضیح دهید.
امیـدوارم بـا اسـتفاده از تجربههایـی کـه در مـورد کار گروهـی و
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ارتبـاط بـا دوسـتانتان در مدرسـه داشـتهاید ،بازیهـای گروهـی و
معاشـرتهای لذتبخش و شـادیآوری با همسـاالن داشته باشید.
توجـه و احتـرام بـه بزرگترهـا و قدردانی از زحمـات آنها و کمک
و همـکاری بـا آنها را فراموش نکنید .روزهای بسـیار خوشـی را در
کنار خانـواده بـرای شـما آرزو میکنم.
توصيهنامهينوروزيپایهیپنجم
 éروزهـای عیـد نـوروز فرصـت بسـیار خوبی اسـت که آنچـه را در
کالس مطالعـات اجتماعـی یـاد گرفتهاید ،در یـک موقعیت واقعی
تجربه کنید.
 éبـه آبوهوای هر روز و تغییـرات آن دقت و آن را با هوای روزهای
سرد و آلودهی زمستان مقایسه کنید.
 éاز آنچـه در مـورد ضـرورت نظم و مقـررات در مکانهای مختلف
و همـکاری در خانـواده آموختهایـد ،در سـفر ،در مسـیر رفتـن بـه
مهمانـی ،پذیرایـی از مهمانان و کمـک به میزبانان اسـتفاده کنید.
 éاز آنچـه در مـورد معرفـی خـود و دوسـتانتان در حضـور جمع با
اسـتفاده از جمالت و لحن مناسـب آموختهاید ،بـرای ایجاد ارتباط
بـا افـراد جدیـدی که با آنها آشـنا میشـوید اسـتفاده کنید.
 éبـرای تکمیـل شـجرهنامه و شـناختن روابـط دیگـر فامیلـی ،از
اقوامـی کـه کمتـر آنهـا را مالقـات میکنیـد ،پرسوجـو کنیـد.
 éدر دیدوبازدیدهـا بـه شـما گفتـه خواهـد شـد چقـدر بزرگتـر
شـدهای .شـما هم دقت کنید ببینید دیگران چه تغییراتی کردهاند.
 éچه کسـانی از فامیل و آشـنایانتان دیگر در بین شـما نیسـتند؟
چـه نوزادانـی بهدنیـا آمدهانـد؟ چـه کسـانی ازدواج کردهاند؟
 éبـه شـکل و امکانـات خانههایـی کـه میرویـد دقـت کنیـد؛
بهخصـوص خانههـای قدیمـی و خانههایـی که در سـفر میبینید.
همچنیـن ،خانههایـی کـه در فیلمهـا و کارتونهـا میبینیـد ،چه
ارتباطـی بـا آبوهـوای آن منطقـه دارند؟
 éاگـر بـه بازدیـد از محلـی میروید کـه راهنما یا نقشـه یا برگهی
توضیحـات دارد ،آن را نگـه داریـد و بعـد از تعطیلات بـه کالس
بیاوریـد و در مـورد آنهـا به دوسـتانتان توضیـح دهید.
 éاگـر تاکسـی اینترنتـی میگیریـد یـا در اتومبیـل از نرمافـزار
هدایتکننـده اسـتفاده میکنیـد ،بـه نقشـهی آن دقـت کنیـد.
 éکسـانی که میبینید چه شـغلی دارند .در این شـغل چه چیزی
تولیـد میشـود یـا چـه کاری بـرای دیگران انجـام میشـود که در
مقابل آن حقـوق میگیرند؟
 éدقـت کنیـد چـه کارهایـی بـه نظرتـان اسـراف میآید؟ آیـا غذا
بیـش از نیـاز تهیه میشـود؟ آیـا بقیـهی آن دور ریخته میشـود؟
 éدر مهمانیها چقدر زباله تولید میشود؟ آیا تفکیک میشوند؟
 éبـه آنچـه مصرف یا اسـتفاده میشـود دقت کنید ،ببینیـد از چه
چیزهایی درسـت شـدهاند و چگونه؟ اگر نمیدانید بپرسـید.

 éدقـت کنیـد چـه چیزهایی میخریـد؟ آیا همهی آنهـا ضروری
هسـتند؟ آیـا چیزهـای ضروریتری هسـتند کـه بعداً الزم داشـته
باشید؟
 éفکـر کنیـد بـا عیدیهایـی کـه میگیریـد میخواهیـد چـهکار
کنیـد؟ میتوانیـد مقـداری از آنهـا را پسانـداز کنیـد؟
 éاگـر کسـی قصههای شـاهنامه را بلد بـود ،از او بخواهیـد برایتان
تعریفکند.
 éبـه جـای بازیهـای یارانـهای ،بـه چیزهـای جالـب زیـادی کـه
دوروبرتـان هسـت توجـه کنید.
 éاز همسـاالنتان در مـورد مدرسههایشـان پرسوجو کنیـد .بعد از
تعطیالت بـرای کالس توضیح دهید.
 éیک سررسـید تهیه کنید و مثل سررسـید کالس ،اتفاقات روزانه
را در آن یادداشـت کنیـد .نـکات جالب آن را بعـد از تعطیالت برای
کالس توضیح دهید.
 éجهتهای اصلی و فرعی جغرافیایی را در سـفرهای درونشـهری
و بینشـهری دنبـال کنیـد و بـه آبوهـوای مناطقـی کـه میروید
دقتکنید.
 éبـا توجه به آنچـه در کالس مطالعات اجتماعی یـاد گرفتهاید ،به
رود ،دریـا ،کـوه ،قلـه ،جلگه ،دشـت و پدیدههای طبیعـی دیگر که
بـا آنهـا روبهرو میشـوید دقـت کنید و دربـارهی آنهـا پرسوجو
کنید.
 éدر مـورد اسـتفاده از انـواع راههـای (زمینی ،هوایـی و دریایی) که
احتمـاالً از آنها میگذریـد ،دقت کنید و دربـارهی آنها پرسوجو
کنید.
 éاگـر بـه روسـتا میرویـد ،بـه زندگـی روسـتایی دقـت و آن را بـا
زندگی شـهری مقایسـه کنید .اگر توانسـتید عکس بگیرید و برای
کالس بیاورید.
 éمیتوانید در هفتهی دوم تعطیالت سـری به شـهر کتاب بزنید و
در بخـش مربوط به گروه سـنی خود کتابهای تاریـخ و جغرافیا را
ورق بزنید و از هر کدام خوشـتان آمد ،آن را بخرید یا مشـخصاتش
را یادداشـت کنیـد و از کتابخانـه امانت بگیریـد .میتوانید کتاب یا
مشـخصات آن را به کالس بیاورید.
 éمیتوانید به سـایت دانشنامهی رشـد www.daneshnamehroshd.ir
مراجعـه کنیـد و از اطالعات آن اسـتفاده کنید یا فیلمهای مسـتند
تاریـخ و جغرافیای شـبکهی مسـتند را از طریق سـایت doctv.ir
تماشـا کنید .اگر توانسـتید فیل م را ضبط کنید و به کالس بیاورید.
ـ اگـر به سـفر میروید ،یک نقشـهی راههای ایران را همراه داشـته
باشـید و در طـول سـفر موقعیـت خـود را روی نقشـه پیـدا کنید.
توجه داشـته باشـید در کدام موقعیت از تقسـیمات کشـوری ایران
(اسـتان ،شهرسـتان ،شـهر و روسـتا) قرار گرفتهاید.
 éاگـر بـه سـفر میروید ،در مـورد وضعیت کشـاورزی ،دامپروری و

منابع انـرژی آنجـا پرسوجو کنید.
 éدقـت کنیـد چیزهایـی کـه اسـتفاده میکنیـد توسـط صنایـع
مصرفـی تولیـد شـدهاند یا صنایـع مادر؟ اگـر نمیدانیـد پرسوجو
کنید .
 éدقت کنید چگونه میشـود در مصرف مـواد و انرژی صرفهجویی
کرد.
 éدر مـورد کشـورهای همسـایهی ایـران با همسـاالنتان گفتوگو
کنیـد ،ببینید آنهـا چه اطالعاتـی دارند.
 éدر مـورد قارههـا ،اقیانوسهـا ،خـط اسـتوا ،مدارهـا ،نصفالنهار،
نیمکره ،حرکتهای کرهی زمین (چرخشـی و انتقالی) مسـابقهای،
بهصـورت سـؤال و جواب ،با همسـاالنتان ترتیـب دهید.
امیـدوارم بـا اسـتفاده از تجربههایـی کـه در مـورد کار گروهـی و
ارتبـاط بـا دوسـتانتان در مدرسـه داشـتهاید ،بازیهـای گروهـی و
معاشـرتهای لذتبخش و شـادیآوری با همسـاالن داشته باشید.
توجـه و احتـرام بـه بزرگترهـا و قدردانی از زحمـات آنها و کمک
و همـکاری بـا آنها را فراموش نکنید .روزهای بسـیار خوشـی را در
کنار خانـواده بـرای شـما آرزو میکنم.
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توصيهنامهي نوروزي پایهی ششم
 éروزهـای عیـد نـوروز فرصت بسـیار خوبی اسـت که آنچـه را در کالس مطالعات
اجتماعـی یـاد گرفتهاید در یـک موقعیت واقعـی تجربه کنید.
 éبـه آبوهـوای هـر روز و تغییـرات آن دقت کنیـد و آن را با هوای روزهای سـرد
و آلودهی زمسـتان مقایسه کنید.
 éاز آنچـه در مـورد ضـرورت نظم و مقـررات در مکانهای مختلـف و همکاری در
خانـواده آموختهایـد ،در سـفر ،در مسـیر رفتن به مهمانـی ،پذیرایـی از مهمانان و
کمک بـه میزبانان اسـتفاده کنید.
 éاز آنچـه در مـورد معرفـی خـود و دوسـتانتان در حضـور جمـع بـا اسـتفاده از
جملات و لحـن مناسـب آموختهایـد ،بـرای ایجـاد ارتباط بـا افراد جدیـدی که با
آنهـا آشـنا میشـوید ،اسـتفاده کنید.
 éبـرای تکمیـل شـجرهنامه و شـناختن روابـط دیگ ِر فامیلـی ،از اقوامـی که کمتر
آنهـا را مالقـات میکنیـد ،پرسوجـو کنید.
 éدر دیدوبازدیدهـا بـه شـما گفتـه خواهد شـد چقدر بزرگتر شـدهای .شـما هم
دقـت کنیـد ببینید دیگران چـه تغییراتـی کردهاند؟
 éچـه کسـانی از فامیـل و آشـنایانتان دیگر در بین شـما نیسـتند؟ چـه نوزادانی
بهدنیـا آمدهانـد؟ چـه کسـانی ازدواج کردهانـد؟
 éبـه شـکل و امکانـات خانههایی کـه میروید دقـت کنید؛ بهخصـوص خانههای
قدیمـی و خانههایـی که در سـفر میبینیـد .همچنین ،خانههایی کـه در فیلمها و
کارتونهـا میبینیـد ،چه ارتباطی بـا آبوهوای آن منطقـه دارند؟
 éاگـر بـه بازدیـد از محلـی میرویـد کـه راهنمـا یا نقشـه یـا برگـهی توضیحات
دارد ،آن را نگـه داریـد و بعـد از تعطیلات بـه کالس بیاوریـد و در مـورد آنهـا به
دوسـتانتان توضیـح دهید.
 éاگر تاکسـی اینترنتی میگیریـد یا در اتومبیل از نرمافزار هدایتکننده اسـتفاده
میکنیـد ،به نقشـهی آن دقت کنید.
 éکسـانی که میبینید چه شـغلی دارند؟ در این شـغل چه چیزی تولید میشـود
یـا چـه کاری برای دیگران انجام میشـود که در مقابـل آن حقوق میگیرند.
 éدقـت کنیـد چـه کارهایی به نظرتان اسـراف میآیـد؟ آیا غذا بیـش از نیاز تهیه
میشـود؟ آیـا بقیهی آن دور ریخته میشـود؟
 éدر هنگام میهمانیها چقدر زباله تولید میشود؟ آیا تفکیک میشوند؟
 éبـه آنچـه مصرف یا اسـتفاده میشـود دقـت کنید کـه از چه چیزهایی درسـت
شـده اسـت و چگونه؟ اگر نمیدانید بپرسـید.
 éدقـت کنیـد چـه چیزهایـی میخریـد؟ آیا همـهی آنها ضـروری هسـتند؟ آیا
چیزهـای ضروریتـری هسـتند که بعداً الزم داشـته باشـید؟
 éفکـر کنیـد بـا عیدیهایـی که میگیریـد میخواهید چـهکار کنیـد؟ میتوانید
مقـداری از آنهـا را پسانـداز کنید؟
 éاگر کسی قصههای شاهنامه را بلد بود ،از او بخواهید برایتان تعریف کند.
 éبـه جـای بازیهـای رایانـهای ،به چیزهـای جالب زیـادی که دوروبرتان هسـت
توجـه کنید.
 éاز همسـاالنتان در مـورد مدرسههایشـان پرسوجو کنید .بعـد از تعطیالت برای
کالس توضیح دهید.
 éیـک سررسـید تهیـه کنیـد و مثـل سررسـید کالس ،اتفاقـات روزانـه را در آن
یادداشـت کنیـد .نـکات جالـب آن را بعد از تعطیلات بـرای کالس توضیح دهید.
 éجهتهای اصلی و فرعی جغرافیایی را در سـفرهای درونشـهری و بینشـهری
دنبـال کنید و بـه آبوهـوای مناطقی که میرویـد دقت کنید.
 éبـا توجـه به آنچـه در کالس مطالعات اجتماعی یاد گرفتهاید ،بـه رود ،دریا ،کوه،
قلـه ،جلگـه ،دشـت و پدیدههای طبیعـی دیگر که بـا آنها روبهرو میشـوید دقت
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کنیـد و دربارهی آنهـا پرسوجو کنید.
ً
 éدر مـورد اسـتفاده از انـواع راههـای (زمینـی ،هوایی و دریایی) که احتمـاال از آن
میگذریـد ،دقت کنیـد و دربـارهی آنهـا پرسوجو کنید.
 éاگـر بـه روسـتا میرویـد ،بـه زندگـی روسـتایی دقـت و آن را با زندگی شـهری
مقایسـه کنیـد .اگر توانسـتید عکس بگیریـد و بـه کالس بیاورید.
 éمیتوانیـد در هفتـهی دوم تعطیلات سـری بـه شـهر کتـاب بزنیـد و در بخش
مربـوط به گروه سـنی خود ،کتابهـای تاریخ و جغرافیا را ورق بزنیـد و از هر کدام
خوشـتان آمد ،آن را بخرید و یا مشـخصاتش را یادداشـت کنید و از کتابخانه امانت
بگیریـد .میتوانید کتاب یا مشـخصات آن را بـه کالس بیاورید.
 éمیتوانیـد بـه سـایت دانشـنامهی رشـد www.daneshnamehroshd.
 irمراجعـه کنیـد و از اطالعـات آن اسـتفاده کنیـد یـا فیلمهـای مسـتند تاریـخ
و جغرافیـای شـبکهی مسـتند را از طریـق سـایت  doctv.irتماشـا کنیـد .اگـر
توانسـتید فیلـ م را ضبـط کنیـد و بـرای کالس بیاوریـد.
ـ اگر به سـفر میروید ،یک نقشـهی راههای ایران همراه داشـته باشـید و در طول
سـفر موقعیت خود را روی نقشـه پیدا کنید .توجه داشـته باشید در کدام موقعیت
از تقسـیمات کشـوری ایران (استان ،شهرستان ،شـهر و روستا) قرار گرفتهاید؟
ـ اگـر بـه سـفر میرویـد ،در مـورد وضعیت کشـاورزی ،دامپـروری و منابـع انرژی
آنجـا پرسوجـو کنید.
ـ دقـت کنیـد چیزهایـی کـه اسـتفاده میکنیـد ،توسـط صنایـع مصرفـی تولید
شـدهاند یـا صنایـع مـادر؟ اگـر نمیدانیـد پرسوجـو کنیـد.
ـ دقت کنید چگونه میشود در مصرف مواد و انرژی صرفهجویی کرد.
ـ در مـورد کشـورهای همسـایهی ایـران بـا همسـاالنتان گفتوگو کنیـد ،ببینید
آنها چـه اطالعاتـی دارند؟
ـ در مـورد قارههـا ،اقیانوسهـا ،خـط اسـتوا ،مدارهـا ،نصفالنهـار ،نیمکـره،
حرکتهـای کـرهی زمیـن (چرخشـی و انتقالـی) مسـابقهای ،بهصـورت سـؤال و
جـواب ،بـا همسـاالنتان ترتیـب دهیـد.
ـ بـا توجـه به آنچه در مـورد برنامهریزی روزانـه و اوقات فراغـت یادگرفتهاید ،برای
روزهـای تعطیل برنامهای بنویسـید و در پایان هر روز ببینید چه مقـدار از آن اجرا
شـده و چرا بقیه اجرا نشـده است؟
ـ بـا آنچـه دربـارهی رابطـهی دوسـتی آموختهایـد ،ببینیـد میتوانیـد دوسـتان
جدیـدی بـا توجـه بـه مالکهـای صحیـح پیـدا کنیـد؟
ـ اگـر به مناطق کشـاورزی سـفر میکنیـد ،در مورد عوامل طبیعی و انسـانی مؤثر
در کشـاورزی و محصوالت کشـاورزی آن منطقه پرسوجو کنید.
ـ اگـر بـه مناطـق سـاحلی سـفر میکنیـد ،دربـارهی اسـتفادههایی کـه از دریـا
میشـود و خطراتـی کـه دریـا و موجـودات داخـل آن را تهدید میکنـد و نحوهی
حفاظـت از دریـا ،از مـردم محلـی پرسوجـو کنیـد.
ـ اگـر بـه مناطـق مـرزی میرویـد ،در مورد شـرایط زندگی آنجـا و رابطـهی آن با
کشـورهای همسـایه پرسوجو کنید.
ـ در دیدوبازدیدهـای عیـد لباسهـای متنوعـی میبینیـد .دربـارهی مـواد اولیه و
نحـوهی تهیـهی آنهـا پرسوجـو کنید.
امیـدوارم با اسـتفاده از تجربههایی کـه در مورد کار گروهی و ارتباط با دوسـتانتان
در مدرسـه داشـتهاید ،بازیهای گروهی و معاشـرتهای لذتبخش و شـادیآوری
بـا همسـاالن داشـته باشـید .توجـه و احترام بـه بزرگترهـا و قدردانـی از زحمات
آنهـا و کمـک و همـکاری با آنها را فراموش نکنید .روزهای بسـیار خوشـی را در
کنـار خانـواده برای شـما آرزو میکنم.
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توصيهنامهي نوروزي پایهی چهارم
 éروزهـای عیـد نـوروز فرصـت بسـیار خوبـی اسـت کـه آنچـه را در کالس
مطالعـات اجتماعـی یـاد گرفتهایـد ،در یـک موقعیـت واقعـی تجربـه کنید.
 éبـه آبوهـوای هـر روز و تغییرات آن دقـت کنید و آن را با هـوای روزهای
سـرد و آلودهی زمسـتان مقایسه کنید.
 éاز آنچـه در مـورد ضرورت نظم و مقـررات در مکانهای مختلف و همکاری
در خانـواده آموختهایـد ،در سـفر ،در مسـیر رفتـن بـه مهمانـی ،پذیرایـی از
مهمانـان و کمک بـه میزبانان اسـتفاده کنید.
 éاز آنچـه در مـورد معرفـی خود و دوسـتانتان در حضور جمع با اسـتفاده از
جملات و لحـن مناسـب آموختهایـد ،بـرای ایجـاد ارتبـاط با افـراد جدیدی
کـه با آنها آشـنا میشـوید اسـتفاده کنید.
بـرای تکمیـل شـجرهنامه و شـناختن روابـط دیگـر فامیلـی ،از اقوامـی کـه
کمتـر آنهـا را مالقـات میکنیـد ،پرسوجـو کنیـد.
 éدر دیدوبازدیدهـا به شـما گفته خواهد شـد چقدر بزرگتر شـدهای .شـما
هـم دقت کنیـد ببینید دیگـران چه تغییراتـی کردهاند.
 éچـه کسـانی از فامیـل و آشـنایانتان دیگـر در بیـن شـما نیسـتند؟ چـه
نوزادانـی بهدنیـا آمدهانـد؟ چـه کسـانی ازدواج کردهانـد؟
 éبـه شـکل و امکانـات خانههایـی کـه میرویـد دقـت کنیـد؛ بهخصـوص
خانههـای قدیمـی و خانههایـی که در سـفر میبینید .همچنیـن ،خانههایی
کـه در فیلمهـا و کارتونهـا میبینیـد ،چه ارتباطـی با آبوهـوای آن منطقه
دارند؟
 éاگـر بـه بازدیـد از محلی میروید که راهنما یا نقشـه یـا برگهی توضیحات
دارد ،آن را نگـه داریـد و بعـد از تعطیلات به کالس بیاوریـد و در مورد آنها
به دوسـتانتان توضیح دهید.
 éاگـر تاکسـی اینترنتـی میگیرید یـا در اتومبیـل از نرمافـزار هدایتکننده
اسـتفاده میکنیـد ،به نقشـهی آن دقـت کنید.
 éتوجـه کنیـد ،کسـانی را کـه میبینید چه شـغلی دارند؟ در این شـغل چه
چیـزی تولیـد میشـود یـا چـه کاری بـرای دیگـران انجـام میشـود کـه در
مقابـل آن حقـوق میگیرند؟
 éدقـت کنیـد چـه کارهایی بـه نظرتان اسـراف میآید؟ آیا غذا بیـش از نیاز
تهیه میشـود آیـا بقیهی آن دور ریخته میشـود.
 éدر هنگام میهمانیها چقدر زباله تولید میشود؟ آیا تفکیک میشوند؟
 éبـه آنچـه مصـرف یـا اسـتفاده میشـود دقـت کنید کـه از چـه چیزهایی
درسـت شـده اسـت و چگونـه .اگـر نمیدانید بپرسـید.
 éدقـت کنیـد چـه چیزهایـی میخرید؟ آیا همـهی آنها ضروری هسـتند؟
آیـا چیزهـای ضروریتری هسـتند که بعداً الزم داشـته باشـید؟
 éفکـر کنیـد بـا عیدیهایـی کـه میگیریـد میخواهیـد چـهکار کنیـد؟
میتوانیـد مقـداری از آنهـا را پسانـداز کنیـد؟
 éاگـر کسـی قصههـای شـاهنامه را بلـد بـود ،از او بخواهید برایتـان تعریف
کند .
 éبـه جـای بازیهـای یارانـهای ،بـه چیزهـای جالب زیـادی کـه دوروبرتان
هسـت توجـه کنید.
 éاز همسـاالنتان در مـورد مدرسههایشـان پرسوجو کنیـد .بعد از تعطیالت
بـرای کالس توضیح دهید.
 éیـک سررسـید تهیـه کنیـد و مثـل سررسـید کالس ،اتفاقات روزانـه را در
آن یادداشـت کنیـد .نـکات جالب آن را بعد از تعطیلات برای کالس توضیح
دهید.

 éجهتهـای اصلـی و فرعـی جغرافیایـی را در سـفرهای درونشـهری و
بینشـهری دنبـال کنیـد و بـه آبوهـوای مناطقی کـه میروید دقـت کنید.
 éبـا توجـه بـه آنچـه در کالس مطالعـات اجتماعـی یـاد گرفتهاید ،بـه رود،
دریـا ،کـوه ،قلـه ،جلگـه ،دشـت و پدیدههـای طبیعـی دیگـر کـه بـا آنهـا
روبـهرو میشـوید دقـت کنیـد و دربـارهی آنهـا پرسوجـو کنیـد.
 éدر مـورد اسـتفاده از راههـای (زمینـی ،هوایی و دریایی) کـه احتماالً از آن
میگذریـد دقـت کنیـد و دربـارهی آنها پرسوجـو کنید.
 éاگـر بـه روسـتا میرویـد ،بـه زندگـی روسـتایی دقـت و آن را بـا زندگـی
شـهری مقایسـه کنیـد .اگر توانسـتید عکس بگیریـد و بـرای کالس بیاورید.
 éمیتوانیـد در هفتـهی دوم تعطیلات سـری بـه شـهر کتـاب بزنیـد و در
بخـش مربـوط به گروه سـنی خود ،کتابهـای تاریخ و جغرافیـا را ورق بزنید
و از هـر کـدام خوشـتان آمـد ،آن را بخریـد و یـا مشـخصاتش را یادداشـت
کنیـد و از کتابخانـه امانت بگیریـد .میتوانید کتاب یا مشـخصات آن را برای
کالس هـم بیاورید.
 éمیتوانیـد بـه سـایت دانشـنامهی رشـد www.daneshnamehroshd.
 irمراجعـه کنیـد و از اطالعـات آن اسـتفاده کنیـد یا فیلمهای مسـتند تاریخ
و جغرافیای شـبکهی مسـتند را از طریق سـایت  doctv.irتماشـا کنید .اگر
توانسـتید فیلمهـا را ضبـط کنیـد و بـه کالس بیاوریـد .امیدوارم با اسـتفاده
از تجربههایـی کـه در مـورد کار گروهـی و ارتبـاط با دوسـتانتان در مدرسـه
داشـتهاید ،بازیهـای گروهـی و معاشـرتهای لذتبخـش و شـادیآوری
بـا همسـاالن داشـته باشـید .توجـه و احتـرام بـه بزرگترهـا و قدردانـی از
زحمـات آنهـا و کمک و همـکاری با آنها را فراموش نکنید .روزهای بسـیار
خوشـی را در کنـار خانـواده بـرای شـما آرزو میکنم.
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شناختن اعضای فاميل ،روابط
فاميلی و تكميل شجرهنامه
توجه به نقشهها
و راهنماهای مكانها

توجه به
زندگی مردم منطقه

شنيدن
قصههای شاهنامه
توجه به باز یها
به جز باز یهای رايانهای

سر زدن به شهر كتاب يا
كتا بفروشیها

تصويرگر :آرش عادلي

1
2
3
4
5
6
7
8

توصيههای نوروزی برای درس مطالعات اجتماعی

توجه به آبوهواي روزانه و تغييرات آن
توجه به ضرورت نظم و مقررات
شناختن اعضاي فاميل ،روابط فاميلي و تكميل شجرهنامه
توجه به ارتباط آبوهواي منطقه با شكل خانهها
توجه به نقشهها و راهنماهاي مكانها
توجه به شغل افراد مختلف
توجه به مواد مصرفي در خانواده
با عيديهايتان چهكار ميكنيد؟
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 9شنيدن قصههاي شاهنامه
 10توجه به بازيها به جز بازيهاي رايانهاي
 11توجه به جغرافياي منطقه
 12توجه به انواع راههاي ترابري
 13توجه به زندگي مردم منطقه
 14سر زدن به شهر كتاب يا كتابفروشيها
 15ساير موارد را ميتوانيد در توصيهنامهها ببينيد.
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 .3تهیهی برنامهی درسی ماه اسفند
پایهی سوم فصل  7از خانه تا مدرسه

برنامهی درسی پایهی سوم برای هشت جلسه نوشته شد.

راهبرد یا حوزهی موضوعی

مفاهیم کلیدی
مسئولیتها و تکالیف
نقشها ،گروهها و مؤسسههای اجتماعی
حقوق و قوانین
ـ
میراث فرهنگی

ارزشها و اخالق

مسئولیتپذیری

نظام اجتماعی
زمان ،تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت

فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی

پدیدههای مکانی و پراکندگی
رابطهی انسان و محیط
ـ

جلسات
 .1گفتوگـو :وقتـی میگوییـم آدرس یـا نشـانی ،منظورمـان
چیسـت؟ چـرا بزرگراههـا ،خیابانهـا و کوچههـا اسـم يا شـماره
دارنـد؟ ایـن اسـمها چگونـه انتخـاب میشـوند؟ چـرا خانههـا
شـمارهی پلاک دارنـد؟ ایـن پالکهـا چگونـه تعییـن و نصـب
میشـوند؟ میتوانیـد نشـانی خانـهی خـود را بگوییـد؟ نشـانی
خانـهی چه کسـان دیگـری را میتوانید بگویید؟ میتوانید نشـانی
مدرسـهی خـود را بگوییـد؟ میتوانیـد نشـانی محـل کار پـدر و
مـادر خـود را بگویید؟ چشـمتان را ببندید و مسـیر خانه تا سـوپر
محلهتـان را بـه خاطر بیاورید و هرچه را سـر راه میبینید ،بگویید.
خواندن متن درس و تصویرخوانی درس خانهی شما کجاست.
 .2گفتوگـو :وقتـی میگوییـم جهـت ،منظورمـان چیسـت؟
جهتهـای اصلـی را میشناسـید؟ انسـانها بـرای انجـام چـه
کارهایـی بـه دانسـتن جهتهـا نیـاز داشـته و دارنـد؟ دانسـتن
جهتهـا چـه کمکـی بـه کاروانهـای تجـاری ،هنـگام گذشـتن
از بیابانهـا ،میکـرده اسـت؟ دانسـتن جهتهـا چـه کمکـی بـه
دریانـوردان ،هنـگام گذشـتن از دریاها ،میکند؟ دانسـتن جهتها
چـه کمکـی بـه خلبانـان هواپیماها میکنـد؟ قطبنما چیسـت؟
قبلهنمـا چیسـت؟ یـک نمونـه کارت عروسـی کـه کروکـی دارد
بـه دانشآمـوزان نشـان داده میشـود و دربـارهی آن توضیـح داده
میشـود .خوانـدن متـن درس و تصویرخوانـی جهتهـای اصلـی.
 .3انجـام فعالیتهـای کتـاب بـا اسـتفاده از جهتهای
اصلی :با همکالسـی در حیاط مدرسـه هسـتید .نشـانی میز خود

موارد
مراقبت از خود و رعایت حقوق دیگران در کوچه و خیابان
کارکرد پلیس ،کارکرد پست
قوانین رفتوآمد
ـ
آموزههای دینی ،حرکت از خانه با نام و یاد خدا
عالقهمندی آگاهانه به رعایت مقررات رفتوآمد و احترام به حقوق دیگران
تمایل آگاهانه به حفاظت از خود و رعایت نکات ایمنی
موقعیت مکانی پدیدهها در کوچه و خیابان
رابطهی فرد با فضاهای پیرامون موقعیت مکانی
ـ

در کالس را بـه او بدهیـد تـا کتـاب شـما را بیـاورد (بـا کروکی) .با
دوسـتی از کالس دیگر در حیاط مدرسـه هسـتید .نشـانی کالس
و میـز خـود را بـه او بدهیـد تـا کتاب شـما را بیـاورد (بـا کروکی).
از روی نقشـهی شـهرتان بگوییـد خانـهی شـما در کجـای شـهر
اسـت؟ از روی نقشـهی شـهرتان بگویید مدرسهي شـما در کجای
شهراسـت؟ بـرای رفتـن از خانـه بـه مدرسـه بـه چه جهتـی باید
برویـد؟ بـرای رفتن از مدرسـه به خانـه به چه جهتی بایـد بروید؟
 .4گفتوگـو :وقتـی میگوییم پیـام ،منظورمان چیسـت؟ وقتی
کسـی در کنار ماسـت ،چگونه پیام خود را به او میرسـانیم؟ وقتی
کسـی از مـا دور اسـت ،چگونـه پیـام خـود را بـه او میرسـانیم؟
چـرا نامـه میفرسـتیم؟ نامـه چگونـه به دسـت کسـی میرسـد؟
در ادارهی پسـت چـه اتفاقـی میافتـد؟ وقتـی ادارهی پسـت نبود،
پیامهـا چگونـه فرسـتاده و دریافـت میشـدند؟ امـروزه پیامهـا به
چـه شـکلهایی فرسـتاده و دریافت میشـوند؟
وقتی میگوییم کدپسـتی ،منظورمان چیسـت؟ فـرض کنید برای
کسـی هدیـه گرفتهایـد .وقتـی او نزدیک ماسـت ،چگونه بسـته را
به او میرسـانیم؟ وقتی کسـی از ما دور اسـت ،چگونه بسـته را به
او میرسـانیم؟ خوانـدن متـن درس و تصویرخوانی درس پسـت و
انجام فعالیتهـای کتاب.
 .5گفتوگـو :ایمنـی رفتوآمـد :هنـگام رفتوآمـد در کوچـه و
خیابـان چه مشـکالتی ممکن اسـت بـرای ما پیش بیایـد؟ چگونه
میتوانیـم از پیـش آمـدن ایـن مشـکالت جلوگیری کنيـم؟ برای
گرفتـن گواهینامـهی رانندگـی چـه کارهایی باید انجـام داد؟
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دربـارهی عالئـم راهنمایـی و رانندگـی چـه میدانیـد؟ چـرا یـک
راننـده جریمـه میشـود؟ ایـن جمله را کامـل کنیـد :کاش پدر یا
مـادرم هنـگام رانندگـی  ....نمیکـرد .کاش پـدر یـا مـادرم هنگام

رانندگـی  ....میکـرد .عابـر پیـاده چه نکاتـی را بایـد رعایت کند؟
پـل هوایـی در چـه جاهایی نصب میشـود؟ چـرا؟ خوانـدن درس
ایمنـی در کوچـه و خیابـان و تصویرخوانی.

 6و  .7انجام فعاليتهاي كتاب
 .8ارزشـیابی شـفاهی و توضیـح دربـارهی برگـهی توصیههایی بـرای ایام تعطیـل و توزیـع آن بین دانشآمـوزان .برگه بایـد به رؤیت
والدیـن برسـد و امضـا شـود و بـه معلـم تحویـل داده شـود .معلم بعد از ثبت اسـامی آنهـا را بـه دانشآمـوزان برمیگرداند تـا بتوانند در
طـول تعطیالت بـه آنها مراجعـه کنند.
پایهی چهارم فصل  6ما ایرانی هستیم

برنامهی درسی پایهی چهارم برای  12جلسه نوشته شد.
راهبرد یا حوزهی موضوعی
نظام اجتماعی
زمان ،تداوم و تغییر
فرهنگ و هویت
ارزشها و نگرشها
فضا و مکان
منابع و فعالیتهای اقتصادی

مفاهیم کلیدی

موارد

حقوق و قوانین ،مسئولیتها و
تکالیف
تحول ،پیشرفت و تداوم ،مدارک و انقالب اسالمی ،تغییر حکومت شاهنشاهی به جمهوری اسالمی ،تقویم و کارکردهای
آن ،روزهای تعطیل رسمی ،علل وقوع انقالب اسالمی
شواهد ،علتها و معلولها
تنوع اقوام ایرانی ،آشنایی با ابعاد شخصیتی امام خمینی(ره)
تنوع فرهنگها و شیوههای زندگی،
تعلق به کشور ایران
میراث فرهنگی ،تعلق و هویت
مسئولیت نسبت به حفظ آرمانهای انقالب و خون شهدا ،احترام به نمادهای ملی
مسئولیتپذیری ،میهن دوستی
موقعیت مکانی برخی از اقوام
پدیدههای مکانی و پراکندگی
ـ
ـ
قانون اساسی ،احترام به پرچم ،سرود ملی و ...و پیروی از رهبری

جلسات
 .1ارزشیابی فصل قبل
 .2گفتوگـو دربـارهی نشـانههای ملـی مـا :قانـون اساسـی ،خـط
و زبـان فارسـی ،پرچـم ،سـرود ملـی و تقویم مشـترک کـه با عید
نوروز شـروع میشـود.
 .3خواندن متن کتاب و تصویرخوانی
 .4انجام فعالیتهای کتاب
 .5گفتوگـو دربـارهی تقویـم :آیـا تـا بـه حـال از تقویـم اسـتفاده
ن همه تقویم چاپ میشـود؟ مـردم از تقویم چه
کردهایـد؟ چـرا ای 
اسـتفادههایی میکننـد؟ آیا تقویم همیشـه بوده اسـت؟ آیا تقویم
همهی کشـورها مثل هم اسـت؟
 .6خواندن متن کتاب و تصویرخوانی
 .7انجام فعالیتهای کتاب

 .8گفتوگـو دربـارهی روزهـای مهـم در کشـور مـا و توضیـح
دانشآمـوزان دربـارهی یـک مناسـبت ملـی یـا مذهبـی
 .9خواندن متن کتاب و تصویرخوانی
 .10انجام فعالیتهای کتاب
 .11گفتوگـو و اظهارنظــر و پیشنــهاد دانشآمـوزان دربــارهی
پیشـرفت و آبادانـیکشـور
 .12ارزشیابی کتبی
توضیـح دربـارهی برگـهی توصیههایی بـرای ایام تعطیـل و توزیع
آن بیـن دانشآمـوزان .برگـه باید بـه رؤیت والدین برسـد و پس از
امضـا ،بـه معلم تحویل شـود .معلم بعد از ثبت اسـامی آنهـا را به
دانشآمـوزان برمیگردانـد تـا بتواننـد در طول تعطیلات به آنها
مراجعـه کنند.

پایهی پنجم فصل  5ایران بعد از اسالم

برنامهی درسی پایهی پنجم برای  12جلسه نوشته شد.
جلسات
 .1گفتوگـو دربـارهی تاریـخ اسلام کـه سـال گذشـته
خواندهشـده اسـت .خوانـدن متـن کتـاب و تصویرخوانـی
 .2گفتوگـو دربـارهی حکومتهـای ایرانـی بعـد از اسلام.
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خوانـدن متـن کتـاب و تصویرخوانـی
 .3گفتوگـو دربـارهی رونـق فرهنـگ و هنـر در دورهی
حکومتهـای ایرانـی .خوانـدن متـن کتـاب و تصویرخوانـی
 .4انجام فعالیتهای کتاب

 .5گفتوگـو دربـارهی وزیـران کاردان ایرانـی و نقـش آنها در
آبادانی شـهرها .خوانـدن متن کتـاب و تصویرخوانی
 .6انجام فعالیتهای کتاب
 .7گفتوگـو دربـارهی حملـهی مغـول ،علـل و پیامدهـای
آنخوانـدن متـن کتـاب و تصویرخوانـی
 .8انجام فعالیتهای کتاب
 .9گفتوگـو دربـارهی بازسـازی ویرانهها .خوانـدن متن کتاب
و تصویرخوانی

 .10انجام فعالیتهای کتاب
 .11مـرور تاریـخ ایـران از ابتـدا تاکنون و نشـان دادن آن روی
خـط زمـان روی تختـه ،به کمـک معلم
 .12ارزشـیابی کتبـی و توضیح دربـارهی برگـهی توصیههایی
بـرای ایـام تعطیـل و توزیـع آن بیـن دانشآمـوزان .برگـه باید
بـه رؤیـت والدیـن برسـد و پس از امضـا به معلم تحویل شـود.
معلـم بعد از ثبت اسـامی ،آنها را بـه دانشآموزان برمیگرداند
تـا بتواننـد در طول تعطیلات به آنهـا مراجعه کنند.

پایهی ششم فصلهاى  11و  /12ایستادگی در برابر بیگانگان و آزادی خرمشهر

برنامهی درسی پایهی ششم برای  12جلسه نوشته شد.
راهبرد یا حوزههای موضوعی

مفاهیم کلیدی

(فصل  )11ایستادگی در برابر بیگانگان

(فصل  )12آزادی خرمشهر

نظام اجتماعی

ـ

مسئولیتها ،تکالیف ،نقشها و گروهها ،حقوق و قوانین

زمان تداوم و تغییر

تحول ،پیشرفت و تداوم ،مدارک و شواهد

تحول ،پیشرفت و تداوم ،علتها ،معلولها

فرهنگ و هویت

میراث فرهنگی ،تعلق و هویت

تعلق و هویت

فضا و مکان

پراکندگی و پدیدههای مکانی

حفاظت از محیط

منابع و فعالیتهای اقتصادی

ـ

ـ

ارزشها و نگرشها

میهندوستی ،احساس تعلق و افتخار به بزرگان و
مبارزان با استعمار

میهندوستی ،روحیهی دفاع از میهن و تمامیت ارضی کشور
قدردانی از شهدا و ایثارگران

جلسات
 .1گفتوگــو دربــارهی انــواع سوءاســتفاده از دیگــران و
عکسالعمــل مناســب در مقابــل آن .خوانــدن متــن و
تصویرخوانــی درس اســتعمار چیســت.
 .2انجام فعالیتهای کتاب
 .3گفتوگـو دربـارهی منابـع غنـی ایـران و تمایل کشـورهای
دیگـر بـه سوءاسـتفاده از آن .خوانـدن متـن و تصویرخوانـی
درس مبـارزهی مـردم ایـران بـا اسـتعمار
 .4انجام فعالیتهای کتاب
 .5نمایـش فیالبداهـه بـا موضـوع دزد در خانـه .گفتوگـو و
مشـورت یـک پـدر و مـادر هنگامیکـه میفهمنـد دزدی بـه
خانـهی آنهـا آمده اسـت (توسـط گروههای داوطلـب دونفره)
 .6نمایـش فیالبداهـه بـا موضـوع حمله بـه محله یـا مجتمع
مسـکونی .گفتوگـو و مشـورت سـه نفـر از همسـایگان،
هنگامیکـه میفهمنـد دزدهـا بـه مجتمـع یـا محلـهی آنها
آمدهانـد (توسـط گروههـای داوطلـب سـهنفره)
 .7نمایـش فیالبداهـه بـا موضـوع حملـه بـه شـهر .گفتوگـو

و مشـورت پنـج نفـر از همشـهریها ،هنگامیکـه میفهمنـد
بـه شـهر آنها حمله شـده اسـت (توسـط گروههـای داوطلب
پنجنفـره) .خوانـدن متـن و تصویرخوانـی درس خرمشـهر در
چنگال دشـمن
 .8انجام فعالیتهای کتاب
 .9نمایـش فیالبداهه با موضوع آزاد شـدن شـهر ـ گفتوگوی
اهالـی شـهر هنگامی کـه مهاجمان را از شـهر بیـرون کردهاند
(توسـط کل دانشآمـوزان کالس و هـر کـس یـک جملـه).
خوانـدن متـن و تصویرخوانـی درس خرمشـهر در چنـگال
دشمن.
 .10انجام فعالیتهای کتاب
 .11گفتوگو :چرا جنگ میشود؟ صلح یعنی چه؟
 .12ارزشـیابی کتبـی و توضیح دربـارهی برگـهی توصیههایی
بـرای ایـام تعطیـل و توزیـع آن بیـن دانشآمـوزان .برگـه باید
بـه رؤیـت والدیـن برسـد و پس از امضـا به معلم تحویل شـود.
معلـم بعد از ثبت اسـامی آنها را به دانشآمـوزان برمیگرداند
تـا بتواننـد در طـول تعطیالت بـه آنهـا مراجعه کنند.
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برنامهي درسي  -مطالعات اجتماعي
زهراسادات ياسيني

??????????

 24نكته در آموزش
درس مطالعات اجتماعى

رعايت نكاتی كه اين درس را
ساده و شيرين میكند

 1هـدف اصلـي از آمـوزش مطالعـات بـه تـوان محيطـي و انسـاني كشـور ايران
اجتماعي تربيـت اجتماعي و آمادگي براي بـراي پيشـرفت و سـازندگي تأكيـد شـود
زندگـي اسـت .بنابرايـن ،مطالب دانشـي ،و پـرورش مهارتهـاي جغرافيايـي كـه با
اطالعـات و مفاهيم كتـاب بايد در خدمت زندگـي روزمـرهي دانشآمـوزان پيونـد
هـدف فـوق قـرار بگيرند ،نـه اينكـه صرفاً نزديـك دارد ،مدنظـر قـرار گيرد.
 6معلـم درس مطالعـات اجتماعـی باید
بـه خاطـر سـپرده و به يـاد آورده شـوند.
 2برنامـهي درسـي مطالعـات اجتماعي علاوه بـر برقـراری رابطـهي مناسـب و
نسـبت بـه مهارتهـای فـردی ،اجتماعی مؤثـر بـا دانشآمـوزان ،ارتباطـات مفید و
و شـهروندی تأكيـد خاصي دارد .لـذا باید مؤثـر میـان آنهـا را تقویـت کنـد .درس
همـواره بیـن مطالـب و محتـواي كتاب با مطالعـات اجتماعـی و فعالیتهـاي آن
زندگـی روزمـرهي دانشآمـوزان پیونـد فرصـت مناسـبي بـراي تمریـن زندگـی
اجتماعـی در مدرسـه اسـت .همـكاري در
برقـرار كند.
 3دانشآمــوزان بایــد از ايــن درس گـروه ،مسـئوليتپذيري و ايفـاي نقـش
بــراي ارتقــای مهارتهــای زندگیشــان بـه عنـوان عضـوي از گـروه ،نمونههايي از
کمــک بگیرنــد .لــذا حتــی آمــوزش موارد هسـتند.
مفاهیــم جغرافیایــی ،تاریخــی و مدنــی  7بــراي تدريــس مطالعــات اجتماعــي
نیــز بايــد در راســتای تحقــق ســواد بايــد از تكنيكهــا و روشهاي كاوشــگري
جغرافیایــی و تاریخــی و آنچــه در زندگــی اســتفاده شــود .در فراينــد كاوشــگري،
فــردی و اجتماعــی دانشآمــوز بــه کار دانشآمــوزان قــادر بــه فكــر كــردن،
تحقيــق كــردن ،كشــف كــردن ،ســؤال
میآیــد ،معنــا و مفهــوم پيــدا كنــد.
 4در آمـوزش موضوعـات تاريخـي ،بـه و پرسوجــو ،مراجعــه بــه منابــع ،حــل
جاي تكرار و حفظ وقايع ،اتفاقات ،اسـامي مســائل و تصميمگيــري ميشــوند.
سلسـلهها و حكومتهـا ،بايـد بـه كشـف  8براي تدريـس مطالعات اجتماعي بايد
ارتبـاط شـرايط و عوامل بـا رخ دادن وقايع از شـيوههاي يادگيري فعال (حل مسـئله،
تأكيـد شـود .تنها در اين صورت اسـت كه بحـث گروهـي ،بـارش مغـزي ،هميـاري،
مطالعـهي تاريخ جـذاب ميشـود .با فهم اجـراي پـروژه و بازديـد علمـي) اسـتفاده
قواعـد حاكـم بر زندگـي اجتماعـي مردم ،شود.
اسـتفاده از درسها و عبرتهـاي آن براي  9با توجـه به رویکرد کاوشـگری کتاب،
بايـد در شـروع کالس فضای طرح سـؤال
آينده ميسـر ميشـود.
 5در آمـوزش موضوعات جغرافيايي بايد و مسـئله بـه وجود آيـد ،زیرا اگـر در ذهن
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دانشآمـوز سـؤال ایجـاد شـود ،زمینـهي
توجو و یافتن پاسـخ و
مسـاعد برای جسـ 
در نتیجـه یادگيری مطالب پدیـد میآید.
 10در كالس مطالعـات اجتماعـي بايـد
فضـاي امنـي ايجاد شـود تـا دانشآموزان
بـه راحتي پرسـشهاي خـود را مطرح و با
توگـو كنند.
يكديگـر گف 
 11بـا توجـه بـه اينكـه درس مطالعـات
اجتماعي در تربيت اجتماعي فراگيرندگان
نقـش مهمـي دارد ،معلـم ايـن درس بايد
علاوه بـر صالحيتهـاي عـام حرفـهاي،
مهارتهـاي برقـراري ارتبـاط مؤثـر بـا
دانشآمـوزان را داشـته باشـد.
 12معلـم ايـن درس حتماً بايـد راهنماي
معلـم كتـاب مطالعـات اجتماعـي پايـهي
مـورد تدريـس خـود را مطالعه كنـد تا از
رويكـرد و اهـداف برنامـهي درسـي ،روش
تدريـس و ارزشـيابي برنامـهي درسـي
مطالعـات اجتماعـي آگاهيهـاي الزم را
داشـت ه باشد.

 13فعاليتهايـي كـه اجـراي آنهـا بـه
مشـاركت دانشآمـوزان منـوط اسـت،
حتمـاً بايـد بـه صـورت مشـاركتي انجـام
شـوند.
 14كلي ـهي فعاليتهايــي كــه در كتــاب
يــا راهنمــاي معلــم بــراي پــرورش
مهارتهــا و نگــرش دانشآمــوزان و
ارتقــاي ســطح آگاهــي ايشــان پيشبيني
شــدهاند ،بايــد اجــرا شــوند.
 15انجـام بازديدهـا و ارتباط بـا جامعهي
محلـي ،بخشـي از محتواي برنامه اسـت و
نبايـد بـا آن بـه عنـوان يـك كار جانبي يا
غيرضـروري برخورد شـود.
 16درس مطالعات اجتماعي به تجهيزات
و فناوريهـاي پيچيـده وابسـته نيسـت.
بايـد موقعيتهـاي واقعـي (مانند سـاحل
دريـا ،زمينهـاي كشـاورزي و كارگاههاي
توليـدي) را شناسـايي و بـراي آمـوزش از
آنهـا اسـتفاده كرد.
 17آلبومهـاي عكس ،اسلايد و فيلمهاي

متناسـب بـا موضوعـات درسـي و نمايش
ت و نمـودار،
آنهـا و تهيـهي مـدل ،ماكـ 
كالس درس مطالعـات را فعـال ،جـذاب و
مؤثـر ميكند.
 18آموزش مهـارت برنامهريزي ،نه گفتن،
تصميمگيـري ،موقعيتيابي ،نقشـهخواني
و جهتيابـي بايـد از طريـق طراحـي و
اجـراي موقعيتهـاي متنـوع انجـام و از
طريق آزمونهاي عملكردي و مشـاهد هي
رفتـار دانشآمـوزان ارزشـيابي شـود .بيان
تعريفهـاي ايـن مـوارد ،اهـداف كتـاب را
محقـق نميكند.
 19معلــم درس مطالعــات اجتماعــي
بايــد دانشآمــوزان را در مــورد انجــام
تكاليــف يــا فعاليتهايــي كــه جنبــهي
تحقيــق و پژوهــش دارنــد ،بــه انــدازهي
كافــي راهنمايــي و منابــع را بــه آنهــا
معرفــي كنــد و در اختيارشــان قــرار دهد.
همچنيــن ،بايــد نحــوهي اســتخراج و
خالصــه كــردن اطالعــات مــورد نيــاز را

بــه دانشآمــوزان آمــوزش بدهــد.
 20معلـم درس مطالعـات اجتماعـي بايد
بـه دانشآمـوزان نحـوهي برقـراري ارتباط
و آداب مصاحبـه و نحـوهي ارائهي گزارش
را آمـوزش دهد.
 21در ارزشـيابي از پيشـرفت تحصيلـي
ايـن درس بايـد از ابزارهـاي متنوعي چون
پوشـهي كار ،سـياههي رفتـار ،پروژههـاي
فردي وگروهي ،خود ارزيابي ،همتاسـنجي
و آزمونهـاي عملكردي اسـتفادهشـود.
 22در ارزشـيابي پيشـرفت تحصيلـي
دانشآمـوزان در درس مطالعات اجتماعي
بايـد از ارائـهي سـؤاالت كليشـهاي متكي
بـر حافظـه و سـوق دادن دانشآمـوزان
بـه اسـتفاده از كتابهـاي تسـت رايـج در
بـازار خـودداري كـرد .فعاليتهـاي كتاب
و كاربرگههـا نمونـه و الگـوي خوبـي براي
طراحـي آزمونهـاي متناسـب بـا اهـداف
درسها هسـتند.
 23بايــد بــه جــاي ســؤال از اطالعــات
بهخاطــر ســپرده شــدهي دانشآمــوزان،
اطالعــات الزم را بــه آنها داد و با ســؤاالت
مناســب از آنهــا خواســت از طريق تجزيه
و تحليــل اطالعــات داده شــده ،اســتنباط
و ادراك خــود را از موضــوع بيــان كننــد.
 24بايـد دانشآمـوزان را در موقعيتهاي
فرضـي يـا واقعـي قـرار داد تا به سـؤاالتي
پاسـخ دهندكه مث ً
ال نيازمند تصميمگيري
بـه جـاي شـخصيتهاي موجـود در آن
موقعيت باشـند و يا پاسـخگويي بـه آنها
مسـتلزم برقـراري ارتبـاط بيـن مفاهيـم
عنـوان شـده ،تشـخيص شـرايط موجود،
اسـتنباط و پيشبينـي نتايـج و پيامدها و
نتيجهگيـري از آنهـا باشـد.
همچنيـن ،ميتـوان دو موقعيـت فرضـي
بـراي دانشآموزان فراهم كـرد تا از طريق
مقايسـهي شـرايط موجود در آنهـا 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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برنامهي درسي -مطالعات اجتماعي
زهرا يوسفي/عكس :اعظم الريجاني

كارشناس ارشد برنامهريزي آموزشي

يادآوري :مجموعه مطالب اين بخش گزارشي از تجربههاي يك واحد آموزشي است كه ممكن است نقدهايي هم
بر آن وارد باشد .نكتهي مهم اين است كه شما با شرايط مدرسهي خودتان و البته با وفاداري به برنامهي درسي
ملي ،شرايط يادگيري مناسب را براي دانشآموزانتان فراهم كنيد.

بازديدهاى هدفمند
آموزش مطالعات اجتماعى در ماه فروردين
در كارگاهي كه تابستان گذشته با حضور آموزگاران پايههاي سوم تا ششم
درس مطالعات اجتماعي ،با هدف تسهيل جريان ياددهي  -يادگيري
موضوعات اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلي دانشآموزان برگزار شد،
بر اين موضوع تأكيد شد كه دانشآموزان با انتخاب هر رشتهي 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 شكلگيري مباني ذهني الزم و
گرايش به عادتهاي رفتاري مناسب در اين زمينه ،دورهي پيشدبستان و
دبستان است .بنابراين ،ضروري است آموزش درس مطالعات اجتماعي با
توجه و دقت بيشتري صورت گيرد.
جلسهى ششم معلمان درس فعالیتهای اجتماعی ابتدایی
هفتهى آخر اسفند

دستور جلسه

 1گرفتن بازخورد فعاليتهاي آموزشي ماه اسفند
 2فعاليتهاي پيشبينيشده براي معلمان

 3ارائهي برنامهي آموزشي ماه فروردين
 4ارائهي برنامههاي بازديدهاي پيشنهادي و جايگزين بازديدها به صورت فيلم و كتاب ،بر مبناي
اهداف كلي آموزشي كتاب راهنماي ارزشيابي توصيفي ويژهي معلمان ابتدايي
 5جدول مرور درسها

 .1گرفتن بازخورد فعاليتهاى آموزشى ماه اسفند

برنامههاي آموزشي طبق زمانبندي پيشبيني شده اجرا شدند.
مراسـم جشـنهاي سـال نـو (چيـدن هفتسـين ،پذيرايـي ،نمايـش ،پوسـتر ،عكـس،
روزنامـهي ديـواري) بـا همكاري دانشآموزان و تحت سرپرسـتي شـوراهاي كالسـي اجرا
شـدند .همـكاران بـا توجه بـه مهارتهايـي كه قـرار بود طبـق برنامهي آموزشـي تمرين
شـوند ،فعاليتهـاي دانشآمـوزان را هدايـت كردنـد؛ مهارتهايي مثـل :گفتوگوي مؤثر
و سـازنده ،همفكـري و تعامـل ،حضـور مؤثـر در گـروه ،مشـاركت فعـال در فعاليتهـاي
گروهي ،شـناخت اسـتعدادها و تواناييها و عالقههاي خود ،شـناخت ديگـران ،همدردي،
همدلـي ،رعايت حقوق ديگـران ،درك لزوم مقررات اجتماعـي ،رعايت مقررات اجتماعي،
شـناخت ارزشهـاي اجتماعـي ،رعايـت ارزشهـاي اجتماعـي ،توجه به محيـط اطراف و
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تغييـرات آن ،توجه به تاريخچهي پديدهها
و رخدادهـا (حـال ،گذشـته و آينـده)،
رسـم خـط زمـان ،خوانـدن نقشـه و نماد
و نمـودار ،برنامهريـزي و مديريـت زمـان،
توجـه بـه محيـط زيسـت ،حفـظ محيط
زيسـت .جمعآوري مدارك و شـواهد براي
تجزيـه و تحليـل و جمعبنـدي ،توجـه به
زمـان ،تغييـر و پيشـرفت ،توجـه بـه فضا
و مـكان ،توجـه بـه منابـع و فعاليتهـاي
اقتصـادي ،توجـه بـه فرهنـگ و هويـت،
توجـه بـه اخلاق ،ارزشهـا و نگرشهـا ،و

.2فعاليتهاى پيشبينى شده براى معلمان

در طول شـش ماه گذشـته تالش شـد براي رسـيدن به اهداف آموزشـي كتابها ،با
در نظـر گرفتـن نتايج مورد انتظـار ،فعاليتهايي براي معلمان تعريف شـود.
فعاليتها

نتايج مورد انتظار

بررسي مفاهيم آموزشي كتابها در قالب
جدولها و نمودارها

با درك و دريافت مطالب درسي در قالب
يك كل منسجم ،انتقال مفاهيم به دانشآموزان با
موفقيت بيشتري انجام شود.

طراحي آموزشها در قالب فعاليتهاي
ياددهي -يادگيري

تواناييهاي معلم و دانشآموز در استفاده از
روشهاي آموزش فعال و مشاركتي تقويت شود.

طرح ارتباطات بين مفاهيم درسي با
زندگي واقعي و بيان مصداقهاي آن بهطور
مستمر

دانشآموزان به مطالب مطرح شده در اين
درس حساس و عالقهمند شوند.

اطالعرساني دقيق و مستمر در مورد
برنامهها و اهداف آموزشي به والدين

مشاركت والدين عالقهمند جلب شود.

برنامـهاي كـه بـراي ايـن دوره پيشبينـي شـده اسـت ،شـامل بازديدهـا و دورهي
درسهاسـت .در صـورت نبـود امـكان بازديدهـا ،مراجعـه بـه سـايتهاي محلهـاي
مزبـور پيشبينـي شـده اسـت .دورهي درسهـا در هنـگام بازديدهـا يـا مشـاهدهي
سـايتهاي مربوطـه نيـز ميتوانـد انجـام شـود.
مرور مقرراتي كه الزم اسـت در حين بازديد رعايت شـود و مشـاهدهي سـايت مراكز
مـورد بازديـد ،قبـل از رفتن به محل مـورد نظر ،همـراه با توضيحات معلـم ،ميتواند
بـه دانشآمـوزان كمـك كنـد از زمـان حضـور در محـل اسـتفادهي بيشـتري كنند.
پـس از بازگشـت از بازديدهـا ،دانشآمـوزان ميتواننـد دربـارهي تجربههـاي خود از
مشاهداتشـان گفتوگـو كنند.

كنجـكاوي در مـورد نظـام اجتماعي.
در يـك طـرف حيـاط مدرسـه دورههـاي
تحـول تاريخ بشـري بـه نمايش گذاشـته
شـدند .دورههـا از زندگـي انسـان ابتدايي
تـا زمـان حاضـر در ايـران ،بـا فاصلههـاي
معيـن نامگـذاري شـدند و در طـول يـك
هفتـه ،دانشآمـوزان پايههـاي سـوم تـا
ششـم ،مطلـب ،عكــــس و پوسـترهاي
مرتبـط بـا دورههـا را روي ديوارهـا نصـب
كردند و اشـيا و كارهاي دسـتي خود را در
محلهـاي مـورد نظـر قـرار دادنـد.

ً
كاملا
در مـورد توصيهنامـهي تعطيلات
توضيـح داده شـد و بـراي جلـب توجـه و
ايجـاد انگيـزه براي همـكاري دانشآموزان
تلاش شـد .همچنيـن ،بـه دانشآمـوزان
اعلام شـد معلـم هـم ايـن توصيهنامـه را
مدنظــــر خواهـد داشـــت و مشـاهدات
و تجربههـاي خـود را در اختيـار كالس
خواهد گذاشـت.
در جلسـهي والديــن كــه قبــل از مراســم
پايــان ســال برگـــزار شــد ،در مــورد
اهميــت برگــزاري جشــنها و تأثيــر آن

در شــــكلگيري هويــت و فرهنــگ در
ذهــن دانشآمــوزان و تمريــن مهارتهــاي
اجتماعــي بــا مشــاركت آنهــا در انجــام
امــور مربــوط بــه جشــنها صحبــت
شــد .بــا والدينــي كــه مايــل به همــكاري
بودنــد نيــز جلسـهي ديگــري برگزار شــد.
همچنيــن ،دربــارهي برنام ـهي آموزشــي
فرورديــن و ارديبهشــت توضيــح داده
شــد .در مــورد محلهــاي مــورد بازديــد
و همــكاري والديــن در اجــراي بازديدهــا
صحبــت شــد.
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 .3ارائهى برنامهى آموزشى ماه فروردين
پايهي سوم /برنامهى فروردينماه

برنامهی آموزشی اين ماه برای چهار جلسه پيشبينی و طراحی شد.

جلسهياول :گفتوگو دربارهي تعطيالت با سؤاالت جهتدهندهي
معلم به سوي مفاهيم درسي .معلم هم طبق قولي كه داده است،
به استناد ديدهها و شنيدهها ،خواندن كتاب و ديدن فيلم در مورد
هر سؤال ،از تجربههاي خود در طول تعطيالت صحبت و اطالعات
جذاب و جديدي ارائه ميكند .چه كسي ميخواهد دربارهي آب و
هواي محلهايي كه تعطيالت را در آن گذرانده است صحبت كند؟
چه كسي ميخواهد دربارهي منظم بودن خودش و رعايت مقررات
و همكاري با ديگران در تعطيالت صحبت كند؟ چه كسي ميخواهد
دربارهي دوستان جديدي كه پيدا كرده است صحبت كند؟
چه كسي ميخواهد دربارهي اقوام خود و تغييراتي كه در آنها ديده
است صحبت كند؟ چه كسي ميخواهد دربارهي انواع خانههايي
كه ديده است صحبت كند؟ چه كسي ميخواهد دربارهي شغلهاي
جديدي كه با آنها برخورد كرده است صحبت كند؟ چه كسي

ميخواهد دربارهي مواردي كه به نظرش اسراف آمدهاند ،صحبت
كند؟ چه كسي ميخواهد دربارهي عيديهايي كه گرفته و كارهايي
كه با آنها كرده است صحبت كند؟ چه كسي ميخواهد دربارهي
آنچه دربارهي مدرسههاي ديگر شنيده است صحبت كند؟
جلسهي دوم :ارائهي مطالب و مستندات (عكس ،نقشه ،فيلم و
كتاب) توسط دانشآموزان و ارائهي سررسيدها و توضيح دربارهي
آنها توسط دانشآموزان داوطلب.
جلسهي سوم :گفتوگـــو و دورهي فصل اول كتـــاب همراه با
ارزشيابي شفاهي با مخاطب قرار دادن دانشآموزاني كه در بحثها
كمتر مشاركت ميكنند.
جلسهي چهارم :گفتوگو و دورهي فصل دوم كتاب ،همراه با
ارزشيابي شفاهي و مخاطب قرار دادن دانشآموزاني كه در بحثها
كمتر مشاركت دارند.

 .4برنامههاي بازديدهاي پيشنهادي و جايگزين

پایهي سوم

نظام اجتماعي

فرهنگ و هويت

زمان ،تداوم و تغيير

فضا و مكان

منابع و فعاليتهاي
اقتصادي

آشنايي با
ضرورت نظم
و مقررات در
مكانهاي متفاوت

شناخت تواناييها
و ويژگيهاي
فردي خود

جمعآوري مدارك
و شواهد مربوط
به تغييرات خود،
خانواده يا محيط
پيرامون

شناخت رابطهي
متقابل انسان و
محيط در برآوردن
نيازها

آشنايي با لزوم
كار و درامد،
پسانداز كردن
و الگوهاي صحيح
مصرف و رعايت
آن

آشنايي با برخي از
نهادهاي اجتماعي
و نحوهي برقراري
ارتباط با آنها

موزهى پست يا
مراجعه به سايت آن،
ادارهى راهنمايى و
رانندگى ،آتشنشانى،
سازمان انتقال خون يا
مراجعه به سايت آن
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شناخت آموزههاي
ديني و اخالقي
در مورد اعضاي
خانواده و مدرسه
و بهكارگيري
آنها

مراجعه به سايت
مدرسه يا مدرسههاى
ديگر

شناخت نكات
ايمني مكانها و
رعايت آنها

شناخت انواع
مشاغل
آشنايي با منابع
طبيعي و اهميت
آنها و روشهاي
حفاظت از آنها

ادارهى ثبت احوال يا
مراجعه به سايت آن
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ساختمان در حال
ساخت شركت
معمارى يا مراجعه به
سايت آن

بانك يا مراجعه
به سايت آن،
كارخانهى شكالت يا
بيسكوييتسازى يا
مراجعه به سايت آن

پايهي چهارم /برنامهى فروردينماه

برنامهی آموزشی اين ماه برای شش جلسه پيشبينی و طراحی شد.

جلسهي اول :گفتوگو دربارهي تعطيالت ،با جهتدهي معلم به
سوي مفاهيم درسي .عالوه بر سؤاالت پايهي قبلي ،معلم هم طبق
قولي كه داده است ،به استناد ديدهها و شنيدهها ،خواندن كتاب ،ديدن
فيلم و  ...در مورد هر سؤال از تجربههاي خود در طول تعطيالت
صحبت و اطالعات جذاب و جديدي ارائه ميكند .چه كسي در ارتباط
با جهتهاي اصلي و فرعي جغرافيايي با موردي برخورد كرده است؟
چه كسي در ارتباط با رود ،دريا ،كوه ،قله ،جلگه ،دشت و پديدههاي
طبيعي ديگر با نكتهي تازهاي برخورد كرده است؟ چه كسي در ارتباط
با راهها (زميني ،هوايي و دريايي) با مورد تازهاي برخورد كرده است؟
چه كسي در ارتباط با زندگي روستايي و زندگي شهري با موردي
برخورد كرده است؟
جلسهي دوم :ارائهي مطالب و مستندات (عكس ،نقشه ،فيلم و
كتاب) توسط دانشآموزان و ارائهي سررسيدها و توضيح دربارهي

آنها توسط دانشآموزان داوطلب.
جلسهي سوم :گفتوگو و دورهي فصل اول كتاب ،همراه با ارزشيابي
شفاهي و با مخاطب قرار دادن دانشآموزاني كه در بحثها كمتر
مشاركت دارند.
جلسهي چهارم :گفتوگو و دورهي فصل دوم كتاب ،همراه با
ارزشيابي شفاهي ،با مخاطب قرار دادن دانشآموزاني كه در بحثها
كمتر مشاركت دارند.
جلسهي پنجم :ارزشيابي كتبي .استفاده از جدول تجزيه و تحليل
ارزشيابي ،براي پيدا كردن سؤاالتي كه دانشآموزان در پاسخدهي به
آنها مشكل دارند.
جلسهي ششم :بحث و گفتوگو دربارهي سؤاالتي كه دانشآموزان
در پاسخدهي به آنها مشكل داشتند.
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ى آموزشى ماه فروردين
 .3ارائهى برنام ه 

پايهي چهارم

مفاهيم و دانستنيهاي جغرافيا

مفاهيم و دانستنيهاي تاريخ

مفاهيم و دانستنيهاي مدني

آشنايي با وسايل مطالعه در
جغرافيا و شناخت جهتهاي
اصلي و فرعي

شناخت ويژگيهاي زندگي
انسانهاي گذشتهي دور و چگونگي
پيدايش زندگي كشاورزي،
روستايي ،شهري و تشكيل حكومت

شناخت ويژگيها و وظايف جوامع
از كوچك (خانواده) تا جوامع
بزرگتر مانند مدرسه و مسجد

 .4برنامههاي بازديدهاي پيشنهادي و جايگزين

شناخت ناهمواريهاي ايران
روي نقشه
شناخت ويژگيهاي آب و هوا و
انواع آب و هواي ايران و خواندن
جدولهاي دما و بارش
شناخت موقعيت و ويژگيهاي
درياهاي شمال و جنوب كشور
شناخت طرز تشكيل ،عملكرد و
فايدههاي رودها در زندگي انسان
و نمايش آن روي نقشهي ايران
شناخت راه و انواع آن ،مزاياي
راههاي دريايي ،هوايي ،زميني و
خواندن نقشهي راهها
مؤسسهى سحاب ،مؤسسهى
گيتاشناسى يا مراجعه به سايتهاى
آنها ،فيلمهاي مستند طبيعت
ايران (انتشارات سروش) يا مراجعه
به سايتهاى فيلمهاى مستند
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درك نياز به وجود پيامبران الهي و
شناخت شرايط و زندگي پيامبراني
همچون نوح (ع) ،ابراهيم (ع) و
حضرت موسي (ع)

آشنايي با ويژگيها و كارايي
جوامع بزرگ همچون روستا ،شهر،
ملت و امت اسالمي

شناخت چگونگي شكلگيري و
سكونت اقوام مهاجر آريايي در
ايران و تشكيل سلسلههاي
هخامنشيان و اشكانيان
آشنايي با چگونگي روي كار آمدن
و فروپاشي ساسانيان ،اقدامات و
وقايع مهم آن دوره

موزهى ملى ايران (بخش قبل
از اسالم) ،موزهى ملك (سكهها)
يا مراجعه به سايتهاى آنها،
مستندهاى تاريخ ايران (انتشارات
سروش) يا مراجعه به سايتهاى
فيلمهاى مستند
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مسجد ،سراى محله يا مراجعه به
سايت آنها

پایهي پنجم

 /برنامهى فروردينماه

برنامهی آموزشی اين ماه برای شش جلسه پيشبينی و طراحی شد.

جلسهي اول :گفتوگو دربارهي تعطيالت ،با سؤاالت جهتدهندهي
معلم به سوي مفاهيم درسي ،عالوه بر سؤاالت پايههاي قبلي .معلم
هم طبق قولي كه داده است ،به استناد ديدهها و شنيدهها ،خواندن
كتاب و ديدن فيلم در مورد هر سؤال ،از تجربههاي خود در طول
تعطيالت صحبت و اطالعات جذاب و جديدي ارائه ميكند .چه كسي
در مورد وضعيت كشاورزي ،دامپروري و منابع انرژي ايران مطلب
تازهاي شنيده است و ميخواهد براي كالس بگويد؟ چه كسي در
مورد صنايع مصرفي و صنايع مادر ايران مطلب تازهاي شنيده است و
ميخواهد براي كالس بگويد؟ چه كسي در مورد كشورهاي همسايهي
ايران مطلب تازهاي شنيده است و ميخواهد براي كالس بگويد؟ چه
كسي در مورد قارهها ،اقيانوسها ،خط استوا ،مدارها ،نصفالنهار ،نيم
كره ،حركتهاي كرهي زمين (چرخشي و انتقالي) مطلب تازهاي
شنيده است و ميخواهد براي كالس بگويد؟
جلسهي دوم :ارائهي مطالب و مستندات (عكس ،نقشه ،فيلم و

كتاب) توسط دانشآموزان و ارائهي سررسيدها و توضيح دربارهي
آنها توسط دانشآموزان داوطلب.
جلسهي سوم :گفتوگو و دورهي فصل اول كتاب ،همراه با ارزشيابي
شفاهي ،با مخاطب قرار دادن دانشآموزاني كه در بحثها كمتر
مشاركت دارند.
جلسهي چهارم :گفتوگو و دورهي فصل دوم كتاب ،همراه با
ارزشيابي شفاهي ،با مخاطب قرار دادن دانشآموزاني كه در بحثها
كمتر مشاركت دارند.
جلسهي پنجم :ارزشيابي كتبي .استفاده از جدول تجزيه و تحليل
ارزشيابي براي پيدا كردن سؤاالتي كه دانشآموزان در پاسخدهي به
آنها مشكل داشتهاند.
جلسهي ششم :بحث و گفتوگو دربارهي سؤاالتي كه دانشآموزان
در پاسخدهي به آنها مشكل داشتهاند.

 .4برنامههاي بازديدهاي پيشنهادي و جايگزين

پايهيپنجم

مفاهيم و دانستنيهاي جغرافيا

مفاهيم و دانستنيهاي تاريخ

مفاهيم و دانستنيهاي مدني

شناخت تقسيمات كشوري و
پراكندگي جمعيت در ايران
آشنايي با ويژگيهاي طبيعي،
اقتصادي ،منابع و امكانات كشور
شناخت كشورهاي همسايه و
موقعيت آنها و ويژگيهاي طبيعي
و اقتصادي آنها
آشنايي با كرهي زمين ،قارهها و
ويژگيهاي آنها

شناخت چگونگي ظهور اسالم و
گسترش آن
شناخت رويدادهاي مهم تاريخ اسالم از
هجرت تا وفات رسول اكرم (ص)
آشنايي با جامعهي اسالمي پس از پيامبر
اكرم (ص)
آشنايي با حكومتهاي مستقل ايران از
دوران بنيعباس تا پايان حملهي مغول
آشنايي با سلسلههاي صفويه ،افشاريه،
زنديه ،قاجاريه و وقايع مهم هر سلسله
آشنايي با حكومت پهلوي و نحوهي
شكلگيري انقالب اسالمي و پيروزي آن

شناخت جمهوري اسالمي
آشنايي با اركان جمهوري اسالمي
و وظايف حكومت و مردم در مقابل
يكديگر
آشنايي با نشانههاي اسالمي بودن
جامعه و آثار هر يك

مؤسسهى سحاب ،مؤسس هى گيتاشناسى
يا مراجعه به سايت آنها ،فيلمهاى مستند
طبيعت ايران (انتشارات سروش) يا مراجعه
به سايتهاى فيلمهاى مستند

موزهى ملى ايران ،موزهى ملك (سكهها)،
موزهى آبگينه ،مجموعهى سعدآباد يا مراجعه
به سايت آنها ،مستندهاى تاريخ ايران
(انتشارات سروش) يا مراجعه به سايتهاى
فيلمهاىمستند

مراجعه به سايت مجلس شوراى اسالمى،
وزارتخانهها و ...
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 .4برنامههاي بازديدهاي پيشنهادي و جايگزين

پايهي ششم

نظام اجتماعي

فرهنگ و هويت

زمان ،تداوم و تغيير

فضا و مكان

منابع و فعاليتهاي
اقتصادي

دانشآموزان در
موقعيتهايفرضي
براي انجام فعاليتهاي
گوناگونتصميمگيري
و اثرات و پيامدهاي
تصميم را بررسي و
مراحل تصميمگيري را
رعايت ميكنند و نشان
ميدهند.

دانشآموزان از طريق
بررسي مدارك و
شواهد ،ميراث فرهنگي
به جا مانده از دورهي
صفويه و علل شكوفايي
فرهنگ و هنر را در اين
دوره بررسي ميكنند.

دانشآموزان علل و
عوامل و شيوههاي
استعمارگران را براي
نفوذ به ايران بررسي
و دربارهي آن اظهارنظر
ميكنند و تالشهاي
مردم ايران و مبارزان
با استعمار را تجزيه و
تحليلميكنند.

دانشآموزان عوامل
طبيعي و انساني مؤثر در
كشاورزي (فضا و مكان)
و پراكندگي جغرافيايي
و تنوع محصوالت
كشاورزي در ايران را
دستهبندي و رابطهي
انسان و محيط را تشريح
ميكنند و براي كار
كشاورزان ارزش قائل
ميشوند.

دانشآموزان برخي
از گروههاي شغلي و
نقش و كار آنها را در
فعاليتهاياقتصادي
(كشاورزي ،پوشاك و
دريا) شناسايي و بيان
ميكنند.

دانشآموزانبرنامهي
روزانهي خود را نقد
و در صورت لزوم در
آن تجديدنظر ميكنند.
براي اوقات فراغت
خودبرنامهريزي
ميكنند و دربارهي
چگونگي گذران اوقات
فراغت در محل زندگي
خود اطالعاتي جمعآوري
ميكنند.
دانشآموزان نقش
و تأثيرات دوستي
را ارزيابي ميكنند،
مالكها و معيارهاي
عقالني و ديني را براي
انتخاب دوست به كار
ميگيرند و راهكارهاي
حفظ دوستي و حقوق
متقابل دوستي را
نشانميدهند.

فرهنگسرا ،سراى محله
و كتابخانه
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دانشآموزان آثار و
مفاخر دورهي اسالمي را
مطالعه و اطالعاتي در اين
باره گردآوري ميكنند.
علل و عوامل شكوفايي
علوم و فنون را در
دورهي اسالمي بيان و
نسبت به مفاخر كشور
خود احساس تعلق و
افتخار پيدا ميكنند.
دانشآموزان لزوم
رعايت آداب اخالقي و
آموزههاي ديني را در
موارد گوناگون (پوشاك،
مصرف غذا و مصرف
منابع) تجزيه و تحليل
ميكنند و نسبت به
رعايت اين آموزهها
در زندگي تمايل نشان
ميدهند.

مراجعه به سايتهاى
فيلمهاى مستند

دانشآموزان علل و
عوامل دفاع مقدس و
ويژگيهايحماسهي
فتح خرمشهر را از
طريق منابع و مدارك
و شواهد بررسي
ميكنند و نسبت به
قدرداني از شهدا
و ايثارگران و دفاع
از تماميت ارضي
ايران واكنش نشان
ميدهند.
دانشآموزانتغيير
و تحول و تداوم را
در برخي پديدههاي
اجتماعي و فرهنگي
مانند پوشاك و
گذران اوقات فراغت
شناسايي و بيان
ميكنند.
موزهى ملى ايران،
موزهى ملك (سكهها)،
موزهى آبگينه،
مجموعهى سعدآباد،
موزهى صلح يا مراجعه
به سايتهاى آنها،
مستندهاى تاريخ ايران
(انتشارات سروش)
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دانشآموزانموقعيت
جغرافيايي و ويژگيهاي
درياهاي ايران را نشان
ميدهند،رابطهي
انسان و دريا را در ابعاد
گوناگونتشريحميكنند
و لزوم حفاظت از درياها
را بهعنوان يك نعمت
خداوندي بيان ميكنند.
دانشآموزانويژگيها
و ضرورتهاي مرزها
را شناسايي و دربارهي
برخي از كشورهاي
همسايهاطالعاتي
جمعآوري و آن را با هم
مقايسهميكنند.

مؤسسهى سحاب،
مؤسسهىگيتاشناسى
يا مراجعه به
سايتهاى آنها،
فيلمهاى مستند
طبيعت ايران از
(انتشارات سروش) يا
مراجعه به سايتهاى
فيلمهاى مستند

دانشآموزانفرايند
توليد برخي كاالها را از
منبع تا مصرف شناسايي
ميكنند ،به طو ر متوالي
نشان ميدهند و
شيوههايتصميمگيري
عاقالنه را در خريد و
مصرف كاالها از خود
بروز ميدهند.
دانشآموزان انواع
منابع انرژي را شناسايي
و با يكديگر مقايسه
ميكنند،پراكندگي
جغرافياييبرخيمنابع
مهم انرژي را در كشور
روي نقشه معين و
ضرورتهاي حفاظت از
انرژي را بهطور مستقل
بيان ميكنند و نسبت به
مصرفبهينهحساسيت
نشانميدهند.

كارگاه ،كارخانه ،شركت
خدماتى ،شركت
خدماتى اينترنتى يا
مراجعه به سايتهاى
آنها

 . 3ارائهى برنامهى آموزشى ماه فروردين

پایهي ششم

 /برنامهى فروردينماه

برنامهی آموزشی اين ماه برای شش جلسه پيشبينی و طراحی شد.

كسي ميخواهد دربارهي مواد اوليه و نحوهي تهيهي لباسهايي كه در
تعطيالت ديده است براي كالس صحبت كند؟
جلسهي دوم :ارائهي مطالب و مستندات (عكس ،نقشه ،فيلم و
كتاب) توسط دانشآموزان و ارائهي سررسيدها و توضيح دربارهي
آنها توسط دانشآموزان داوطلب.
جلسهي سوم :گفتوگو و دورهي فصل اول كتاب ،همراه با ارزشيابي
شفاهي ،با مخاطب قرار دادن دانشآموزاني كه در بحثها كمتر
مشاركت دارند.
جلسهي چهارم :گفتوگو و دورهي فصل دوم كتاب ،همراه با
ارزشيابي شفاهي ،با مخاطب قرار دادن دانشآموزاني كه در بحثها
كمتر مشاركت دارند.
جلسهي پنجم :ارزشيابي كتبي .استفاده از جدول تجزيه و تحليل
ارزشيابي براي پيدا كردن سؤاالتي كه دانشآموزان در پاسخدهي به
آنها مشكل داشتهاند.
جلسهي ششم :بحث و گفتوگو دربارهي سؤاالتي كه دانشآموزان
در پاسخدهي به آنها مشكل داشتهاند.

جلسهي اول :گفتوگو دربارهي تعطيالت ،با جهتدهي معلم به
سوي مفاهيم درسي ،عالوه بر سؤاالت پايههاي قبلي .معلم هم طبق
قولي كه داده است ،به استناد ديدهها و شنيدهها ،خواندن كتاب و
ديدن فيلم در مورد هر سؤال ،از تجربههاي خود در طول تعطيالت
صحبت و اطالعات جذاب و جديدي ارائه ميكند .چه كسي ميخواهد
دربارهي برنامهريزي روزانه و اوقات فراغت خود در روزهاي تعطيل
براي كالس صحبت كند؟ چه كسي ميخواهد دربارهي رابطهي
دوستي جديدي كه با توجه به مالكهاي صحيح پيدا كرده است،
براي كالس صحبت كند؟ چه كسي به مناطق كشاورزي سفر كرده
است و ميخواهد در مورد عوامل طبيعي و انساني مؤثر در كشاورزي
و محصوالت كشاورزي براي كالس صحبت كند؟ چه كسي به مناطق
ساحلي سفر كرده است و ميخواهد دربارهي استفادههايي كه از دريا
ميشود ،خطراتي كه دريا و موجودات داخل آن را تهديد ميكند و
نحوهي حفاظت از دريا ،براي كالس صحبت كند؟ چه كسي به مناطق
مرزي سفر كرده است و ميخواهد در مورد شرايط زندگي در آنجا و
رابطهي آنها با كشورهاي همسايه براي كالس صحبت كند؟ چه

تصوير صفحه سايت موسسه جغرافيايي سحاب
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برنامهي درسي -مطالعات اجتماعي
دكتر ناهيد فالحيان ،دكتر طيبه حمزهبيگي،
زهرا سادات ياسيني

ارزشيابى
در خدمت يادگيرى
ارزشيابى پيشرفت تحصيلى
مطالعات اجتماعى در پايهى ششم

بخشي از اطالعات الزم در خصوص وضعيت يادگيري دانشآموزان در پايهي
ششم از طريق آزمونهاي هماهنگ منطقهاي جمعآوري ميشود .از اين
رو ،ارزشيابي از يادگيريهاي دانشآموزان در اين پايه ويژگيهاي خاصي
دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد .در اين نوشته ،چگونگي ارزشيابي در
طول سال تحصيلي و پايان آن و ويژگيهاي آزمون پاياني درس مطالعات
اجتماعي بيان شده است.
نكات كلي در مورد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در درس مطالعات
اجتماعي پايهي ششم
 اگر ارزشيابي در خدمت آموزش و يادگيري باشد ،نقش و جايگاه انواع ارزشيابيحفظ خواهد شد و ابزارهاي متنوعي نيز در اين زمينه به خدمت گرفته خواهند شد.
به عبارت ديگر ،ارزشــيابي با برگزاري آزمون ،آن هم در پايان فرايند يادگيري،
مترادف نيست .با درخدمت يادگيري قرار گرفتن ارزشيابي ،امكان توجه متناسب
به ارزشيابي مستمر و ابزارهاي متنوع آن و نيز استفاده از نتايج ارزشيابي در بهبود
فرايند يادگيري هم فراهم خواهد شد.
 ارزشــيابي از پيشرفت تحصيلي بايد با هدفهاي برنامههاي درسي منطبق ون رو،
بــا روشهاي ياددهي -يادگيري مورد تأكيد برنامه هماهنگ باشــد .از اي 
الزم است در طراحي آزمونها سطوح مختلف يادگيري مورد توجه قرار گيرد تا
ي تنها به سنجش محفوظات دانشآموزان معطوف نباشد.
محتوا و روش ارزشياب 
فعاليتهاي كتابهاي درسي و كار ،نمونه و الگوي خوبي براي طراحي آزمونهاي
متناســب با اهداف درسها هستند .الزم به ذكر است ،ارائهي سؤاالت كليشهاي
متكي بر حافظه و سوق دادن دانشآموزان به استفاده از كتابهاي تست رايج در
بازار ،از جمله آسيبهاي ارزشيابيهاي مرسوم هستند و مانعي جدي براي تحقق
اهداف برنامههاي درسي بهشمار ميروند.
 ارزشيابي مســتمر وسيلهاي اســت براي آگاهي يافتن از نقاط قوت و ضعفيادگيــري دانشآموزان و اشــكاالت احتمالي تدريس معلم .بــه عبارت ديگر،
ارزشيابي مستمر به معناي برگزاري امتحانات مكرر كتبي و شفاهي نيست و هر
فعاليتي كه دانشآموز در فرايند يادگيري انجام ميدهد ،ميتواند فرصتي براي
ث و گفتوگو ،تحقيق،
جمعآوري اطالعات در اين زمينه باشد (بهطور مثال ،بح 
درست كردن مدل و ماكت و پوستر ،آزمايش ،و جمعآوري نمونه).
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نكات قابل توجه در طراحى سؤاالت
آزمونهاى پايانى پايهى ششم
 بـه جـاي سـؤال از اطالعـات بـه خاطرسـپرده شـدهي دانشآمـوزان ،اطالعـات
الزم بـه آنهـا داده شـود و بـا سـؤاالت
مناسـب زمينـهي تجزيـ ه و تحليـل
اطالعات داده شـده ،اسـتنباط و ادراك از
اطالعـات مذكـور فراهـم شـود.
 دانشآمـوزان در موقعيتهـاي فرضـيقـرار گيرنـد و بـه سـؤاالت مطـرح شـده
در آن مـورد پاسـخ دهنـد؛ سـؤاالتي كه
مث ً
ال ممكن اسـت نيازمنـد تصميمگيري
بـه جـاي شـخصيتهاي موجـود در آن
موقعيت باشـند يـا . ...
 پاسـخگويي بـه سـؤاالت مسـتلزمبرقـراري ارتباط بين مفاهيم عنوانشـده
و اسـتنباط و نتيجهگيري از آنها باشـد.
 پاسـخگويي به سـؤاالت مسـتلزم دركو تشـخيص شـرايط موجود و پيشبيني
نتايـج و پيامدهاي آنها باشـد.
 دانشآمـوزان بـراي مقايسـهي دوموضـوع يا اسـتدالل در مورد پاسـخهاي
خـود ،اطالعات مطـرح شـده در درس را
بيـان كنند.
 دانشآمـوزان نظـر خـود را ارائـه كنندو بتواننـد بـراي دفـاع از نظر خـود داليل
قابـل قبول ذكـر كنند.

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در درس مطالعات اجتماعي پايهي ششم
مهارتها/
نگرشها

حوزههاي
موضوعي

درسهاي مرتبط نحوهي ارزشيابي مناسب نسبت توجه به هدف
در آزمون پاياني
در كتاب

اهداف اصلي

(بررسي وكاوش -مشاركت -برقراري ارتباط -خالقيت -واكنش شخصي و اظهارنظر -عدالتجويي -حقطلبي و
مسئوليتپذيري -تعاون -ميهندوستي)

3و4

مستمر
٭

پاياني
٭

 13و14

٭

٭

 1و2

٭

٭

5و6

٭

٭

 17و 18

٭

٭

 19و 20

٭

٭

 21و 22

٭

٭

 23و 24

٭

٭

 7و  9و  11و 14
و  15و  22و 24

٭

 11و 12

*

*

 9و 10

*

*

 1و 2و 4و 6و 8
و  14و  16و 18

*

5و6و7و8و
 11و  12و  13و
 14و  15و  16و
 17و 18
 .14دانشآموزان فرايند توليد برخي كاالها را از منبع تا مصرف شناسايي  6و  8و  16و 18
ميكنند ،بهطور متوالي نشان ميدهند و به شيوههاي تصميمگيري
عاقالنه در خريد و مصرف كاالها توجه ميكنند.
7و8
 .15دانشآموزان انواع منابع انرژي را شناسايي و با يكديگر مقايسه
ميكنند ،پراكندگي جغرافيايي برخي منابع مهم انرژي را در كشور روي
ت از انرژي را به طور مستدل
نقشه معين ميكنند ،ضرورتهاي حفاظ 
بيان ميكنند و نسبت به مصرف بهينه حساسيت نشان ميدهند.

*

 .1دانشآموزان در موقعيتهاي فرضي ،براي تصميمگيري در مورد
مســائل ،آثار و پيامدهاي آن را بررســي و مراحل تصميمگيري را
رعايت ميكنند و نشان ميدهند.
شآموزان برنامــهي روزانهي خود را نقد و در آن تجديدنظر
 .2دان 
ميكننــد .دربارهي چگونگي گذران اوقات فراغت در محل زندگي
نظام اجتماعي خــود اطالعات جمعآوري و برنامهي مناســبي براي گذران اوقات
فراغت خود تنظيم ميكنند.
 .3دانشآموزان نقش و آثار دوستي را ارزيابي ميكنند و مالكها و
معيارهاي عقالني و ديني را براي انتخاب دوست بهكار ميگيرند و
راهكارهاي حفظ دوستي و حقوق متقابل دوستي را نشان ميدهند.
 .4دانشآموزان عوامل طبيعي و انســاني مؤثر در كشاورزي (فضا و
مكان) و پراكندگي جغرافيايي و تنوع محصوالت كشاورزي در ايران
را دســتهبندي و رابطهي انسان و محيط را تشريح ميكنند و براي
كار كشاورزي ارزش قائل ميشوند.
فضا و مكان
 .5دانشآموزان موقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي درياهاي ايران را
نشــان ميدهند و رابطهي انسان و دريا را در ابعاد گوناگون تشريح
و لــزوم حفاظت از درياها را به عنوان يــك نعمت خداوندي بيان
ميكنند.
 .6دانشآموزان ضرورت وجود مرزها و ويژگيهاي آنها را شناسايي
و دربارهي برخي كشورهاي همســايه اطالعاتي جمعآوري و اين
كشورها را با هم مقايسه ميكنند.
 .7دانشآموزان علل و عوامل و شيوههاي استعمارگران را براي نفوذ
به ايران بررسي و دربارهي آن اظهارنظر ميكنند و تالشهاي مردم
ايران و مبارزان با استعما ر را تجزيه و تحليل ميكنند.
 .8دانشآموزان علل و عوامل دفاع مقدس و ويژگيهاي حماسهي
زمان ،تــداوم و فتح خرمشهر را از طريق منابع و شواهد و مدارك بررسي ميكنند و
تغيير
نسبت به قدرداني از شهدا و ايثارگران و دفاع از تماميت ارضي ايران
واكنش نشان ميدهند.
 .9دانشآمــوزان تغييــر و تحول و تــداوم را در برخي پديدههاي
اجتماعي و فرهنگي مانند پوشاك و گذران اوقات فراغت شناسايي
و بيان ميكنند.
 .10دانشآموزان از طريق بررسي شواهد و مدارك ،ميراث فرهنگي به
جاي مانده از دورهي صفويه و علل شكوفايي فرهنگ و هنر را در اين
دوره بررسي ميكنند و به حفظ و تأثير اين آثار عالق ه نشان ميدهند.
 .11دانشآموزان آثار و مفاخر دورهي اسالمي را مطالعه و اطالعاتي
در اين باره گردآوري ميكنند ،و علل و عوامل شكوفايي علوم و فنون
فرهنگ و هويت را در دورهي اســامي بيان ميكنند و نسبت به مفاخر كشور خود
احساس تعلق و افتخار دارند.
 .12دانشآموزان لزوم رعايــت آداب اخالقي و آموزههاي ديني را
در مســائل مختلف (پوشاك ،مصرف غذا و مصرف منابع) تجزي ه و
تحليل ميكنند و نســبت به رعايت اين آموزهها در زندگي تمايل
نشان ميدهند.
و  .13دانشآموزان انواع برخي گروههاي شــغلي و نقش و كار آنها
منابــع
فعا ليتهــا ي را در فعاليتهاي اقتصادي (كشــاورزي ،پوشاك و دريا)شناسايي و
بيان ميكنند.
اقتصادي

%20

%30

%15

%15

*

*
%20
*

*
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نمون ه سؤاالت آزمون پاياني مطالعات اجتماعي ششم
 .1پروانـه در كالس ششـم ابتدايـي درس ميخواند و بايد سـال آينده در كالس اول
متوسـطه ثبتنـام كنـد .در منطقـهي 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؟
ﺍﻭﻝ ..........................................................
..............................................
ﺩﻭﻡ ......................................................
..............................................................
..............................................................
.....

ﺳﻭﻡ .....................................................

 .2چرا تصميمگيري كار مهمي است؟ يك مثال بزنيد.
گ كنيد.
 .3روي شكل ،نمودار زندگي روزانهي حسين را طبق راهنما كامل و رن 
راهنما:

12ظهر

6صبح

 6بعدازظهر

 12نیمهشب

آيا بهنظر شما برنامهي حسين متعادل است؟ چرا؟
 .4نزديكتريـن مكانهـاي گذرانـدن اوقـات فراغـت در محـل زندگـي شـما كـه ميتوانيد روزهـاي تعطيل يـا تابسـتان از آنها
اسـتفاده كنيـد ،كدامانـد؟ نـام دو مورد را بنويسـيد.
 .5وقتي ميخواهيد دوستي براي خودتان انتخاب كنيد ،چه مالكهايي را در نظر ميگيريد؟ سه مورد بنويسيد.
 .6امسال علي وارد مدرسهي جديدي شده و دوستان تازهاي پيدا كرده است.
براي آنكه علي با دوستانش روابط خوبي داشته باشد و دوستيهايشان محكمتر شود ،چهار توصيه به او بنويسيد.

 -1سعي کن................
-2
-3
-4
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 .7نمودار عوامل طبيعي و انساني مؤثر در كشاورزي را كامل كنيد.
عوا مل انسا ني

عوامل طبیعي
خاك

مواد

 .8به عوامل طبيعي مؤثر در كشاورزي توجه كنيد (آب ،خاك ،آب و هوا)
كشور ما در كداميك از اين عوامل با مشكل روبهرو است؟ چرا؟
 .9علـي آقـا و پسـرانش در يكـي از روسـتاهاي اصفهـان زميـن بزرگـي دارنـد كـه در آن گوجـه ،خيار ،كـدو و محصـوالت ديگر
ميكارنـد .پسـران در شـخمزدن زميـن و آمـاده كردن آن براي كاشـتن بـذر ،كود دادن ،كنـدن علفهاي هرز ،سمپاشـي ،چيدن
و جمـعآوري محصـول ،قـرار دادن آنهـا در جعبـه و بـردن بـه بـازار بـه پدر كمـك ميكنند .آنهـا بذر ،كود ،سـم و ابـزار مورد
نيـاز خـود را از بـازار و ادارهي كشـاورزي در شـهر ميخرند.
الف) فعاليتهاي خانوادهي علي آقا را در جدول دستهبندي كنيد:
كاشت

داشت

برداشت
چيدن محصول

ب .بگوييد در فعاليتهاي آنان كدام عوامل طبيعي و كدام عوامل انساني مؤثر بودهاند؟
عوامل طبيعي:
عوامل انساني:
 .10آقـاي محمـودي ميخواهـد در تمـام سـال گوجـه ،خيـار و بادمجان بـكارد و بفروشـد ،اما منطقـهي زندگي او زمسـتانهاي
بسـيار سـردي دارد .بـراي اينكـه بـه هـدف خود برسـد ،چه بايـد بكند؟ توضيـح دهيد.
 .11فـرض كنيـد مـردم يـك منطقه از شـما خواسـتهاند به آنها بگوييـد چه كارهايـي انجام بدهند تـا هزينهي بـرق آنها كمتر
شـود .چـه توصيههايي بـراي آنها مينويسـيد؟
 .12ليلا بـا پـدرش براي خريـد يخچـال رفتهاند .دو يخچـال با دو برچسـب انرژي
وجـود دارد .كـدام را انتخـاب كنند؟ چرا؟
E

E

 .13در جدول زير سوختهاي فسيلي را با انرژي خورشيدي مقايسه كنيد.
از نظر هزينه
از نظر تمام شدن
از نظر آلودگي

سوختهاي فسيلي

ي خورشيدي
انرژ 
چيدن محصول

ماه 1397
1398
|2آباننماه
|7یفروردي
شماره
شمارهی
ودوم |
ودوم |
بیست
یت
دورهبیس
دور|هی
ابتدایی
ابتدایی |
آموزش
آموزش
رشدرشد

67

 .14درياهـاي شـمال و جنـوب ايـران نعمتهـاي خداوندي هسـتند .براي هر يـك از انواع اسـتفاده از دريا نمونهاي بنويسـيد( .با
ذكر نـام دريا)
 دريا و منابع غذايي :مث ًال
 دريا و منبع انرژي: دريا و گردشگري: دريا و بازرگاني:اكنون بگوييد «سازمان شيالت جمهوري اسالمي ايران» در كدام يك از موارد باال ( )1 ،2 ،3 ،4فعاليت ميكند؟
 .15فـرض كنيـد از شـما خواسـتهاند براي محافظت از درياها چند دسـتورالعمل بنويسـيد تـا روي تابلويي در كنار سـاحل نصب
كننـد .شـما چه مواردي را مينويسـيد؟ (سـه مورد)

 .16فرزاد به شهري مسافرت كرده و يك نقشهي گردشگري خريده است .از اين نقشه چه استفادههايي ميتواند بكند؟
 .17اگر شما در زمان جنگ تحميلي به دنيا آمده بوديد و ميديديد دشمن به خاك ايران حمله كرده است ،چه كارهايي ميكرديد؟
 .18در زمـان جنـگ تحميلـي ،آن عـده از مـردم كـه نميتوانسـتند بـه جبهـه برونـد ،در پشـت جبهـه بـه رزمنـدگان كمـك
ميكردنـد .اگـر شـما در آن زمـان زندگـي ميكرديـد ،در پشـت جبهـه از چـه راههايـي بـه رزمنـدگان كمـك ميكرديـد؟
 .19براي تعيين خطوط مرزي بين كشورها چه مراحلي طي ميشود؟
ابتدا کشورها بر سر خطوط مرزي به توافق میرسند
بعد ...........................................................................

بعد

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

 .20نمودار علت و معلول را كامل كنيد.
علت
معلول
شکوفایي و رونق هنر و
معماري در دورﺓ
امنیت در راهها برقرار بود و کاروانسراهاي زیادي ساخته شده
بودند و کاروانها با آسودگي سفر میکردند.
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صفویه و آباداني
اصفهان

 .21خط زمان را بخوانيد و جاي خالي را كامل كنيد.

فـرض كنيـد چهـار كتـاب از چهـار دانشـمند بهجـا مانده كـه هر كدام در يكي از سـالها نوشـته شـده اسـت .بگوييـد هر كتاب
مربـوط بـه كدام قرن اسـت؟
مثال:
كتاب الف  140هجري >------نيمهي اول قرن دوم هجري
كتاب ب  240هجري ................................ >------
كتاب ج  360هجري .............................. >------
كتاب د  475هجري .............................. >------
 .23روي نقشه موارد را بنويسيد.
نام تنگه
نام بزرگترين جزيره
نام بندرها
نام دريا

 .24ايران چه شباهتهايي با كشورهاي همسايه دارد؟ توضيح مختصر بنويسيد.
از نظر زبان:
از نظر دين:
از نظر جشنهاي مذهبي:
ن سفارش شده است؟ دو مورد را بنويسيد؟
 .25در هنگام مصرف غذا چه نكاتي را رعايت ميكنيد كه در دين به آ 
 .26دربارهي مشاغل به اين سؤالها پاسخ دهيد:
الف .پنج شغل كه با دريا سروكار دارند:
ب .پنج شغل كه با توليد پوشاك مرتبط هستند:
پ .وظيفه و كار مرزبان:
 .27به نظر شما استفاده از نيروگاه برق حرارتي بهتر است يا نيروگاه برق آبي؟ دليل بياوريد.
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برنامهي درسي -مطالعات اجتماعي
زهرا يوسفي

كارشناس ارشد برنامهريزي آموزشي

يادآوري :مجموعه مطالب اين بخش گزارشي از تجربههاي يك واحد آموزشي است كه ممكن است نقدهايي هم
بر آن وارد باشد .نكتهي مهم اين است كه شما با شرايط مدرسهي خودتان و البته با وفاداري به برنامهي درسي
ملي ،شرايط يادگيري مناسب را براي دانشآموزانتان فراهم كنيد.

گام بعدى چيست؟
بررسى مشكالت اجرايى و پيشنهادهايى
براى تدوين برنامهى سال آينده

آموزش مطالعات اجتماعى در ماه ارديبهشت
در كارگاهي كه تابستان گذشته با حضور آموزگاران پايههاي سوم تا ششم
درس مطالعات اجتماعي ،با هدف تسهيل جريان ياددهي  -يادگيري
موضوعات اين درس و بهبود پيشرفت تحصيلي دانشآموزان برگزار شد،
بر اين موضوع تأكيد شد كه دانشآموزان با انتخاب رشتهي 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 شكلگيري مباني ذهني الزم و گرايش
به عادتهاي رفتاري مناسب در اين زمينه ،دورهي پيشدبستان و دبستان
است .بنابراين ،ضروري است آموزش درس مطالعات اجتماعي با توجه و
دقت بيشتري صورت گيرد.
جلسهى هفتم معلمان درس فعالیتهای اجتماعی ابتدایی
هفتهى آخر فروردين

دستور جلسه

 1بازخورد فعاليتهاي آموزشي ماه فروردين
 2برنامهي درسي ماه ارديبهشت
 3مشكالت اجرايي برنامهي سال جاري
 4پيشنهادهايي براي تدوين برنامهي سال آينده

 .1بازخورد فعاليتهاى آموزشى ماه فروردين

دوره کـردن درسهـا طبـق برنامـه بـا بـه بحث گذاشـتن مطالب درسـی انجام شـد.
دانشآمـوزان دانسـتههای قبلـی خـود را بـا ذکـر مثـال از تجربههـاي شـخصی و
شـنیدههای تـازهی خـود مطـرح کردنـد .گفتوگوهـا توسـط معلـم هدایـت شـد تا
سـرفصلهای کتـاب مـورد بحـث قـرار گیرند.
از هـر پایـه یـک نفـر بـه انتخـاب دانشآمـوزان کالس و بـه سرپرسـتی دانشآمـوز
پایـهي ششـم ،بـرای اجـرای یـک نمایـش همزمـان از تاریـخ دورهي ابتدایـی ،جمع
شـدند .قرار شـد هـر پایه طـی دو دقیقه مطالب درسـی مربوط به تاریـخ کتاب خود
را ارائـه دهـد .زندگـی انسـان ابتدایی به کالس سـوم ،دورهي قبل از اسلام به کالس
چهـارم ،دورهي بعـد از اسلام بـه کالس پنجـم و دورهی معاصـر بـه کالس ششـم
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اختصـاص یافـت .محـل اجرا کنـار یکی
از دیوارهـای حیـاط مدرسـه و زمـان
یکـی از زنگهـای تفریـح تعییـن شـد.
اجـرای نمایـش و شـرایط تماشـاچیان،
در روز قبـل و سـر صـف ،بـرای همـهي
دانشآمـوزان توضیـح داده شـده بـود.
از هـر کالس یـک نفر مسـئول برقراری
نظم شـد .پوسـترهايي که از قبـل برای
نشـان دادن تاریـخ ایران در مراسـم قبل
از عیـد نـوروز تهیـه شـده بـود ،دوبـاره
بـه دیـوار نصب شـدند و نماینـدگان هر

 .2برنامهی درسی ماه ارديبهشت

بـراي برنامهريزي درسـي ماههـاي فروردين و ارديبهشـت ،يك بـار ديگر مفاهيم
و موضوعـات كتـاب را بررسـي كرديـم تـا بتوانيم برنامهي شـش هفتـهي بعد از
نـوروز را طـوري طراحـي كنيم كه نقـاط ضعف احتمالـي در يادگيـري كالس را
پوشـش دهيـم (دورهي كتـاب همـراه بـا ارزشـيابي) ،و برنامههايي براي توسـعه
و تعميـق آموختههـاي دانشآمـوزان و ارتقـاي سـطح مهارتهـاي آنـان ترتيـب
دهيـم (بازديـد ،ديـدن فيلـم و معرفـي كتـاب)؛ با ايـن اميد كـه آنچه قـرار بوده
بـه دانشآمـوزان بياموزيـم خـود آموختهايـم و مهارتهايـي را كـه قرار بـوده در
آنهـا رشـد دهيـم ،در خود رشـد دادهايـم و در اين مـدت از تجربههـاي يكديگر
اسـتفاده كـرده و آنهـا را در اجـرا آزمودهايم.

پایـه در جـای خـود مسـتقر شـدند.
مطالبـی کـه بایـد ارائـه میشـدند،
بـا همـکاری معلمـان تهیـه و توسـط
نمایشدهنـدگان بـه ترتیـب بیـان
شـدند .برنامـه بـرای دانشآمـوزان
دیگـر جالـب بـود و از آن اسـتقبال
کردند.
انجـام برنامهي بازدیدهـا بهطور کامل
مقـدور نبـود و از سـایتهای مراکـز
مـورد بازدیـد بـرای توضیـح مطالـب
اسـتفاده شد.

دانستنيها و مهارتها
 ويژگيهـاي طبيعـي ايـران ،منابـع انـرژي ،شـناخت منابـع و فعالیتهـایاقتصـادی ،شـناخت فضـا و مـکان؛
 تاریخ بشر اولیه ،تاریخ ایران ،نظام اجتماعی و حکومت ایران؛ توجـه بـه تاریخچـهي پدیدههـا و رخدادها (حال ،گذشـته و آینـده) روی خطزمـان ،جمـعآوری مـدارک و شـواهد بـرای تجزیـه و تحلیل و جمعبنـدی ،درک
زمـان ،تغییـر و پیشـرفت ،برنامهریزی و مدیریـت زمان؛
 آمـوزش اهمیـت و کارکـرد نقشـه ،نماد و نمـودار در یادگیری تاریـخ و جغرافیاو نحـوهی اسـتفاده از آنها؛
 توجه به اهمیت محیط زیست و آموزش روشهای حفظ محیط زیست؛ شـناخت عناصـر فرهنگـی و اهمیت هویت فرهنگـی ،و توجه بـه نقش اخالق،ارزشهـا و نگرشها در شـکلگیری هویـت فرهنگی؛
 تشخیص نکات ایمنی در خانه ،مدرسه و خیابان ،و روشهای رعایت آنها؛ شـناخت روابـط با افـراد در خانه ،مدرسـه ،مکانهای عمومـی ،جامعه و رعایتقوانین مربـوط به ارتبـاط با آنها؛
 گفتوگـوی مؤثـر و سـازنده ،همفکـری و تعامـل ،حضـور مؤثـر در گـروه،مشـارکت فعـال در فعالیتهـای گروهـی؛
 شـناخت اسـتعدادها ،تواناییها و عالقههاي خود ،شـناخت دیگران ،همدردی،همدلی و رعایـت حقوق دیگران؛
 درک لـزوم مقـررات اجتماعـی ،رعایت مقـررات اجتماعی ،شـناخت ارزشهایاجتماعـی ،رعایـت ارزشهـای اجتماعی ،توجه بـه محیط اطـراف و تغییرات آن؛
طبـق ایـن برنامهریـزی ،مطالـب ارائه شـده در هـر فصـل در تاریخ تعیین شـده
در کالس مـورد بحـث و گفتوگـو قـرار میگیـرد و برنامههـای بازدیـد و دیـدن
فیلـم و مراجعـه به سـایتهای مراکز مورد بازدیـد و معرفی کتـاب در حد امکان
انجام میشـود.
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برنامهي دورهي درسها
پايه
سوم
چهارم
پنجم
ششم

هفتهي اول
دورهي فصلهاي 4-3
دورهي فصلهاي 4-3
دورهي فصلهاي 3
دورهي فصلهاي
6-5-4

ارديبهشت
هفتهي سوم
هفتهي دوم
دورهي فصل 7
دورهي فصلهاي 6-5
دورهي فصل 6
دورهي فصل 5
دورهي فصل 5
دورهي فصل 4
دورهي فصلهاي
دورهي فصلهاي
12-11-10
9-8-7

هفتهي چهارم
آمادگي براي امتحانات
آمادگي براي امتحانات
آمادگي براي امتحانات
آمادگي براي امتحانات

 .3مشكالت اجرايی برنامهی سال جاری

در ابتـداي سـال تحصيلـي ،از همـكاران خواسـته شـد مشـكالت
پيشآمـده در حيـن آمـوزش و راهحلهـاي اعمال شـده و نتايج آنها
را مرحلـه بـه مرحله ثبـت كنند تا بـراي برنامهريزي آموزشـي سـال
بعـد از آنها اسـتفاده شـود.
زمـان :كمبـود وقت بـراي اجراي برنامـه ،از جمله مشـكالتي بود كه
در ابتـداي سـال بيشـتر به چشـم ميخـورد .امـا به تدريـج و با جلب
توجـه و عالقـهي دانشآمـوزان و همكاري آنها در پروسـهي 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 ميتواند
اسـتفادهي مطلـوب از زمـان را در هر جلسـهي آموزشـي تحت تأثير
قـرار دهد.
هماهنگـي بـا سـاير كاركنـان مدرسـه :در اجـراي برنامههاي
دانشآمـوز محـور ،كمـك و همراهـي كليـهي كاركنان مدرسـه الزم
ميشـود .مدير مدرسـه و معاونان و معلمان درسهـاي ديگر در انجام
اينگونـه برنامههـاي آموزشـي بسـيار مؤثرنـد .در مـواردي كـه ايـن
همـكاري وجـود نداشـت ،برنامـه دچـار اختالل ميشـد.
همـكاري نكـردن بعضي والديـن :بـراي آن دسـته از والدين كه
خواسـتار تمركـز معلم بر درسهـاي رياضي و علـوم بودند ،اختصاص
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وقـت و انـرژي روي درس مطالعـات اجتماعـي قابـل قبـول نبـود و
عكسالعمـل منفـي نشـان ميدادنـد .بـا وجـود برگـزاري جلسـات
توجيهـي در طـول سـال ،بـاز هـم تعـدادي از آنها تـا پايان سـال با
برنامـه همراه نشـدند.
همراهـي نكـردن بعضـي دانشآمـوزان :اجـراي ايـن برنامـه
مسـتلزم ارتبـاط و همـكاري دانشآمـوزان بـا يكديگـر بـود .در ايـن
ت گروهي ايجاد
فعاليـت ،دانشآموزانـي كـه هنگام شـركت در فعاليـ 
مشـكل ميكردنـد ،روند اجـراي برنامه را كنـد ميكردند .بـا وجودي
كـه تـا پايـان سـال تعـدادي توانسـتند تا حـدي بـا كالس هماهنگ
شـوند ،امـا چنـد نفري همچنـان غيرفعـال باقـي ماندند.
بودجـه :برگـزاري فوقبرنامههايي مثل بازديـد و اردو بـه بودجه نياز
دارد كه تأمين آن از طرف مدرسـه و والدين هميشـه با مشكل روبهرو
ميشود.
جمعيـت كالس :انجـام برنامههاي آموزشـي بـا روش تدريس فعال،
در كالسهايـي بـا تعـداد دانشآمـوزان بيـش از حـد معمول ،بسـيار
مشـكل اسـت؛ بهخصـوص وقتي فضـاي فيزيكي كالس هـم اجازهي
جابهجايـي و مانـور آزاد را ندهـد .اسـتفاده از فضاهـاي بزرگتـر در
داخـل مدرسـه و گاهـي حياط مدرسـه تجربه شـد.

 .4پيشنهادهايى براى تدوين برنامهى سال آينده

داشـتن سـابقهي کار لزومـاً بـه معنـی باتجربه بودن معلم نیسـت.
تنظیـم برنامـهي مـدون بـرای جلسـات آموزشـی و ثبـت رونـد
پیشـرفت برنامـه ،بـا توجـه بـه میزان تحقـق اهـداف مـورد نظر و
شناسـایی موانـع اجرایی ،بـه معلم کمک میکنـد در برنامهي خود
تجدیـد نظرهـای الزم را صـورت دهد و هر سـال بـا برنامهي جدید
و تصحیـح شـده بـه کار ادامـه دهد.
اسـتفاده از تجربههـاي جمعـی و آزمـودن آنها در عمـل میتواند
تجربههاي شـخصی ما را گسـترش دهـد .یکـی از آموزههای درس
مطالعـات اجتماعـی ،مشـارکت در تجربـهي جمعـی انسـانها از
زمانهـای دور تاکنـون اسـت .بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه معلم در
کار خـود تخصـص پیـدا میکند و بـه اصطالح یک معلـم حرفهای
میشـود نـه فقـط کارمنـد وزارت آموزشوپـرورش .بـرای انتقـال
مطالـب مشـخص و محـدودی کـه در کتاب به آنها اشـاره شـده،
الزم اسـت معلـم دانـش وسـیعتری در این زمینهها داشـته باشـد
تـا بتوانـد بحثهای کالسـی را هدایـت كند و به سـؤاالت احتمالی
دانشآمـوزان پاسـخ دهـد .اسـتفادهي معلـم از خط زمـان و توجه
بـه تغییـرات دانشآمـوزان و ارائهي بازخـورد به خود آنـان ،آموزش
بسـیار خوبـی بـرای درک مفهـوم فراینـد در دانشآمـوزان اسـت.
وقتـی فعالیتهـای آنهـا ثبـت و تغییـرات و پیشرفتهايشـان به

طور مسـتند ارائه شـود ،کاربرد آمـوزش را به طور عینی میبینند.
در آمـوزش مهارتهـای زندگـی و ویژگیهـای شـهروندی الزم
اسـت خـود همـکاران این مفاهیـم را درونـی كننـد و دانشآموزان
شـاهد انعـکاس آنها در رفتار ایشـان باشـند؛ مث ً
ال توجـه به نظم و
پاکیزگـی کالس ،رعایـت حقـوق دانشآمـوزان و ...
نکتـهي مهـم دیگر ،برقـراری تعـادل بیـن اهمیت مطالب درسـی
و اهمیـت خـود دانشآمـوز اسـت .توجـه كـردن یـا توجـه نكردن
مناسـب بـه هرکـدام از ایـن دو موضـوع میتوانـد آمـوزش را دچار
اختلال کنـد .داشـتن برنامهریـزی مشـخص بـه این معنا نیسـت
کـه در صـورت لـزوم ،با توجه بـه وضعیـت کالس و دانشآمـوزان،
تغییـرات الزم در آنهـا اعمـال نشـود .در واقـع ،اصل اساسـی خود
دانشآمـوزان هسـتند و توجـه بـه نیازهـا و شـرایط آنـان اولویـت
اصلـی هـر برنامهریـزی آموزشـی را شـكل ميدهـد.
در جلسـهي آموزشـی معلمـان در مـاه اردیبهشـت ،هـر کـدام از
همـکاران ،بـا توجـه بـه تجربـهي عملـی سـال جـاری و پرسوجو
دربـارهي نحـوهي عملکـرد همـکاران در مدرسـههاي دیگـر،
پیشـنهادهايي بـرای برنامهریزی آموزشـی سـال بعد ارائـه دادند تا
مدیـر مدرسـه بـا توجـه بـه امکانات مدرسـه ،هـر بخشـی را تا هر
انـدازهای کـه قابـل اجـرا باشـد ،انتخـاب و لحـاظ كند.

مبلمانآموزشي

1

اختصاص يك كالس براي درس ادبيات
و درس مطالعات اجتماعي
در ايـن كالس ،بردهـاي مخصـوص هـر پايـه و قفسـههايي
بـراي نگهـداري دستسـاختههاي دانشآمـوزان نصـب
ميشـوند .بـه ايـن ترتيـب ،دانشآمـوزان همـهي پايههـا
كارهـاي پايههـاي ديگـر را ميبيننـد و ضمـنآمـوزش
غيرمسـتقيم ،جريانـي از رقابـت سـالم بهوجـود ميآيـد.
چينـش صندليهـا به مقتضـاي موضوع درسـي و هنگام
كار گروهـي صـورت ميگيـرد .جابهجايـي دانشآمـوزان
در سـاعات آموزشـي ادبيات و مطالعـات اجتماعي ،براي
معاونـان مدرسـه ايجاد زحمـت ميكند ،اما بـراي خود
دانشآمـوزان بسـيار جـذاب و مفـرح اسـت.

2

تجهيز سايت رايانه
هـر نـوع آمـوزش بـا كمـك رايانه
بـراي دانشآمـوزان بسـيار جالـب
اسـت .وجـود دسـتگاه رايانـه بـه
تعـداد دانشآمـوزان در يـك محل،
علاوه بـر آمـوزش اسـتفاده از رايانه،
بـراي نشـان دادن مطالـب درسـي با
اسـتفاده از سـايتهاي آموزشـي نيـز
مفيـد اسـت .وجـود ويدئـو پروژكتور و
تختهي هوشـمند ،بـا جذابيتهايي كه
دارنـد ،آمـوزش را راحتتـر و سـريعتر
ميكند .بديهي اسـت توانمندي معلمان
در اسـتفاده از ايـن ابـزار ضـروري اسـت.
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3

4

تجهيز اتاق پرورشي
انجـام كارهـاي گروهـي در سـاختن
ماكتهـا ،تهيـهي روزنامههـاي ديواري،
پوسـترها و وسـايل مربـوط بـه اجـراي
نمايشهـا در يـك محـل مشـخص كه
وسـايل الزم از چسـب و قيچـي و مقوا
در آن هسـت ،امـكان بسـيار خوبـي
بـراي انجـام فعاليتهـاي مربـوط به
آمادهسـازي دستسـازهها بـراي
نمايشـگاه پايان سـال و نگهداري از
آنهـا تا زمـان اسـتفاده اسـت.

تجهيز كتابخانه
وجـود كتابخانـه در مدرسـه ،علاوه بـر امـكان
اسـتفاده از كتابهـاي آن ،ميتوانـد در ايجـاد
رابطـه بيـن دانشآمـوزان و كتـاب خوانـدن
مفيـد باشـد .پرنور ،تميز و مرتـب بودن محل
كتابخانـه تأثيـر زيـادي در ميـزان اشـتياق
دانشآمـوزان بـراي اسـتفاده از آن دارد.
وجـود مسـئول كتابخانـهاي هميشـه در
دسـترس و آگاه از محتـواي كتابهـا،
ضـروري اسـت .در غيـر اينصـورت،
كتابخانـه بـه انبـار تبديـل ميشـود و
در بهتريـن حالـت محلي بـدون روح
و سـرد و خالـي خواهـد بـود.

5
اختصاص تابلوهايي براي
هر درس
در صورت وجود تابلوهاي مخصوص
هر درس در راهروهاي مدرسه،
دانشآموزانكليهيپايههافعاليتهاي
آموزشي پايههاي ديگر در همان درس
را مشاهده ميكنند .اين موضوع براي
عدهاي يادآور درسهاي سالهاي گذشته
است و عدهاي ديگر را نسبت به مباحث
درسي سالهاي آينده كنجكاو ميكند و به
نوعي پيشآشنايي در ذهن آنها ميانجامد.

6
اختصاص محلي در فضاي عمومي مدرسه براي
نمايشگاه دائمي فعاليتهاي دانشآموزان
بخشـي از راهـروي مدرسـه كـه در معـرض ديـد همـهي
دانشآمـوزان قـرار دارد ،بـراي ارائـهي دستسـاختههاي
دانشآمـوزان ،همـراه بـا شناسـنامهي كار و جابهجايـي
مرتـب آنهـا با وسـايل جديد ،بـه محيط مدرسـه روح
ميدهـد و دانشآموزان را نسـبت به تغييرات محيطي
حسـاس ميكنـد و انگيـزهاي ميشـود تـا هـر كدام
كـه مايـل باشـد ،در ايـن فعاليتها شـركت كند.

وسايل كمكآموزشي و تجهيزات آموزشي
 7بهروز كردن كتابهاي كتابخانه
كتابخانـهي مدرسـه بايـد هر سـال وجين شـود و آخرين كتابهاي منتشـر شـده براي گـروه دبسـتان در آن تهيه و نگهداري شـوند .با
قـرار دادن يـك اسـتند در راهـروي مدرسـه ،كتابهاي تازه خريداري شـده معرفي و دانشآمـوزان براي گرفتن آنها از كتابخانه تشـويق
ميشـوند .در آمـوزش ابتدايـي ،يكـي از مهمتريـن وظايـف ايجاد رابطه بيـن دانشآموزان و كتاب اسـت .آنهـا با كتاب خواندن ،از سـواد
خواندن و نوشـتن بهطور كاربردي اسـتفاده ميكنند و اطالعات بيشـتري در زمينههاي مورد بحث در كتابهاي درسـي به دسـت ميآورند.
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 8تهيهي مجالت مخصوص گروه سني دبستان
مجلات ،بـه دلیـل اینکه مطالـب کوتاه و سـرگرمکننده دارند و غالباً رنگیانـد و تصويرهاي جذاب دارند ،شـروع خوبی بـرای ایجاد عادت
مطالعـه در دانشآمـوزان هسـتند .معرفی و در دسـترس قرار دادن آنها برای اسـتفاده میتواند کمک خوبی بـرای ایجاد انگیزهي مطالعه
باشـد .ایـن مجالت هـم میتوانند روی پايهي مخصوص (اسـتند) معرفی کتابهـای تازه ،در راهـرو ،قرار گیرند.
 9تهیهي آرشیو فیلم
در زمینههـاي تاریـخ و جغرافیـا سـیدیهای آموزشـی زیادی وجود دارنـد .درصورت تهیه و آرشـیو کردن آنها همراه بـا توضیحات الزم
دربـارهي محتوایشـان ،معلمـان میتواننـد بـا توجـه بـه موضـوع درسـی ،از آنها بـرای کمک بـه آموزشهای کالسـی اسـتفاده کنند .با
تشـویق دانشآمـوزان بـرای اهـدای فیلمهـای آموزشـی به آرشـیو مدرسـه و ثبت كـردن نام آنهـا روی سـیدیها ،این آرشـیو میتواند
پیوسـته غنیتر شود.
 10تهیهي انواع نقشه
بيشـتر نقشـههای جغرافیایـی در مدرسـهها بـه دلیـل نگهداری نشـدن صحیح ،قابل اسـتفاده نیسـتند .اختصـاص یک مکان مناسـب و
نحوهی صحیح قراردادن آنها در کالس مطالعات اجتماعی ،که در ضمن محل اسـتفاده از آنها هم هسـت ،این مشـکل را حل میکند.
پازلهـای نقشـه و نقشـههای گنگ هـم میتوانند به همیـن ترتیب نگهداری شـوند.
فوقبرنامهها

13

11

12

بازدیدها
بـردن دانشآمـوزان بـه محلهايـي مرتبـط بـا آمـوزش
مطالب درسـی ،عالوه بر تسـهیل یادگیری و ایجاد زمینهي
عینـی برای آموزش ،به رشـد ذهنـی و عاطفی آنها کمک
زیـادی میکنـد و افـق دیـد بازتـری بـه آنهـا میدهـد.
خانوادههـا معمـوالً ایـن ضـرورت را کمتـر درک میکننـد
و بـه دلیـل مشـغلههای زندگـی ،کمتر چنیـن برنامههایي
بـرای کـودکان تـدارک میبینند.

اردوي داخل مدرسه (شبخوابی)،
اردوي خارج از مدرسه ،طبیعت
برنامهي ماندن در مدرسـه ،بعد از سـاعات درسـی ،تا صبح
روز بعـد ،تجربهي بسـیار مفیدی براي ارتقـای مهارتهای
زندگـی دانشآمـوزان اسـت .اجرای این برنامـه به همکاری
بسـیار زیـاد اولیـای دانشآموزان و مسـئوالن مدرسـه نیاز
دارد .ایـن برنامـه میتوانـد در محیطهای طبیعـی نزدیک
مدرسـه و در فصل مناسـب هم انجام شـود.

مراجعه به کتابفروشی نزدیک مدرسه
معمـوالً کتابفروشـیها بخشـي مخصـوص کتابهـای
کـودکان دارنـد .مراجعـهي هـر از چنـدگاه بـه یـک
کتابفروشـی ،علاوه بـر اینکـه دانشآمـوزان را بـا
کتابهـای تـازه منتشـر شـده آشـنا میکنـد ،در ایجـاد
فرهنـگ کتابخوانـی و کتـاب خریـدن نيـز مؤثـر اسـت.

عضویت گروهی در یک کتابخانهي عمومی
نزدیک مدرسه و تشکیل کالس در آنجا
بـردن دانشآمـوزان بـه یـک کتابخانـه و انجـام مراحـل
عضوشـدن و آمـوزش نحوهي امانت گرفتـن کتاب از جمله
آموزشهایـی اسـت که معمـوالً والدیـن انجـام نميدهند.
نشسـتن در سـالن قرائت و یادداشـت برداشـتن از کتابها
بـرای تهیـهي مطلبـي در رابطـه بـا یـک موضوع درسـی،
تمریـن خوبـی در اسـتفاده از کتابخانه اسـت.

14
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برنامهریزیدرسی

 15کالس درک مطلب
تخصیـص یـک جلسـه از برنامـهي هفتگـی درس ادبیات بـه کالس
درک مطلـب ،با همکاری مسـئول کتابخانه و با هـدف تقویت توانایی
درک مطلـب ،براي حذف عـادت به بازتعریف درسها توسـط والدین
بـرای دانشآمـوز و تبدیـل سـواد شـفاهی بـه سـواد کتبـی صـورت
ميگيرد.
ت است از:
برنامهي این کالس عبار 
کتابخوانـی :تصويرهـاي اسکنشـدهي کتـاب روی پـرده نمایش
داده میشـوند و دانشآمـوزان دربـارهي آنهـا صحبـت میکننـد.
سـپس خـود کتـاب را ميخواننـد .دانشآمـوزان میتواننـد تصورات
خـود را از تصويرهـا با نوشـتهي نویسـنده مقایسـه کنند.
قصهگویـی :دانشآمـوزان ،داسـتانی را کـه خوانـده یا شـنیده یا در
فیلمـی دیدهانـد ،تعریـف میکننـد و به سـؤاالت دانشآمـوزان دیگر
پاسـخ میدهنـد .ایـن فعالیـت تمریـن خوبـی بـرای آمـوزش حفظ

انسـجام کالمـی و توجـه بـه مطالب اصلـی در بیان مطلب اسـت.
کامـل کردن قصههـای ناتمام :معلـم داسـتانی را تعریف میکند
و از دانشآمـوزان میخواهـد آن را کامل کنند .این کار برای شـناخت
روحیـهي دانشآمـوزان و مشـکالت احتمالی آنها مفید اسـت .بیان
نظـرات دانشآمـوزان بـرای بقیه فرصتی اسـت تا با انـواع راهبردهای
موجود برای یک مسـئله روبهرو شـوند.
تهیـهي روزنامهي دیواری و نشـریهي ماهانـه :موضوعاتی که
در کالس مطـرح میشـوند ،مـواد الزم را بـرای تهیـهي مطلـب برای
درج در نشـریه فراهـم میکننـد .دانشآموزان کالس سـوم روزنامهي
دیـواری و بقیهي پایهها نشـریهي ماهانـهي دفترچهای تهیه میکنند
که در نمایشـگاه پایان سـال در معرض دید والدین گذاشـته میشود .
دعـوت از نویسـندگان کتـاب کـودک :دعـوت از نویسـندگان
یـا تصویرگـران کتـاب کـودک فرصت خوبـی اسـت تـا دانشآموزان
بتواننـد آنهـا را از نزدیـک ببیننـد و پای صحبتشـان بنشـینند.

کتاب گردانی
 16بـرای انجـام ایـن فعالیـت الزم اسـت بـرای هـر پایه ،بـه تعداد
هفتههـای سـال تحصیلـی 28 ،عنـوان کتـاب تهیه شـود .فهرسـت
کتابهـا را میتوان از سـایت شـورای کتاب کودک يا سـايت سـامان
كتـاب رشـد کـه همـهی کتابهـا را بررسـی ميكنـد و فهرسـتي از
کتابهـای مناسـب گروههـای سـنی ارائـه میدهـد ،انتخـاب کـرد.
کتابهـا بهطـور متنـوع از میـان کتابهایـی انتخـاب میشـوند کـه
بـه موضـوع تاریـخ یـا جغرافیـا پرداختهانـد يـا کتابهـای داسـتانی
هسـتند كـه میتوانند تجربیات کـودکان دیگر در مقابله با مسـائل و
مشکالتشـان را مطـرح کنند و دانشآمـوزان را در تجربهي زیسـتهی
قهرمانـان کتاب شـریک کنند.

18

چینشمعلمان

17

یک معلم برای درس ادبیات
و درس مطالعات اجتماعی
در صورتـی کـه یـک معلـم عالقهمنـد و متخصـص در زمینـهي
ادبیـات و علوم انسـانی دبسـتان آموزش هـر چهار پایـه را به عهده
داشـته باشـد ،میتواند با تسلط به برنامهي آموزشـی دورهي ابتدایی،
مجموعه اطالعات منسـجمی را به عنوان خوراک فکـری دانشآموزان
تدويـن كنـد و بـا آگاهی کلـی از برنامـهي دورهی ابتدایی و بـا توجه به
پیشنیازهـا و آموزشهـای بعـدی ،مطالـب را مطرح کند .آشـنا شـدن با
تواناییهـا و کیفیـت رشـد ذهنی و مسـائل مـورد توجه هر گروه سـنی از
مزایـای دیگر این طرح اسـت.

76

فهرسـتي از اسـامی دانشآمـوزان و عنـوان کتابهـا تهیه میشـود و
طبـق آنهـا هـر هفته یـک کتاب بـه هـر دانشآمـوز داده میشـود.
داخـل کتـاب یـك برگـه گذاشـته میشـود تـا دانشآمـوز بعـد از
خوانـدن کتـاب نظـرات خـود را در آن بنویسـد .دانشآمـوزان در هر
ي دهنـد و کتاب دیگـری میگیرنـد .هر
جلسـه کتـاب را تحویـل مـ 
هفتـه چنـد نمونـه از برگـهي نظرسـنجی روی برد نصب میشـود تا
همـهآن را ببیننـد .برای هر کتاب یک پوشـه تهیه میشـود ،برگهها
در آن نگهـداری میشـوند و در نمایشـگاه پایان سـال در معرض دید
والدین گذاشـته میشـوند.
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مسئول سایت رايانه
حضـور مسـئولي عالقهمنـد و مسـلط در اسـتفاده از
رايانـه کـه بتوانـد با اسـکن تصويرهـا و نقشـهها برای
ویدئوپروژکتـور ،و تهیـه و آرشـیو فیلمهـای آموزشـی
و شناسـایی سـایتهای مفیـد ،آمـوزش را یـاری کنـد،
کمـک زیـادی به جـذب و جلـب توجه دانشآمـوزان به
درسهـاي تاریـخ و جغرافیـا ميكند .مسـئول کامپیوتر
میتوانـد دفتـردار هم باشـد.

19
معلم تربیت بدنی
درونیسـازی مهارتهـای اجتماعـی بـا
همـکاری معلـم تربیتبدنـی در آمـوزش
نظـم ،هماهنگـی ،شـرکت در کار گروهی
و تقسـیم وظایـف در بازیهـای جمعی،
اثربخشـی زیـادی دارد.

معلم پرورشی
مربـی پرورشـی مدرسـه کـه مسـئول
فوقبرنامههـا و برگزارکننـدهي مراسـم و
جشـنها هـم باشـد ،میتوانـد در آمـوزش
درس مطالعـات اجتماعـی کمـک بسـیار
زیـادی باشـد .همـکاری بـرای ایجـاد
هماهنگـی در اجـرای برنامههای مراسـم،
مثل نمایش ،سـرود و تهیهي روزنامهي
دیـواری و نشـریهي ماهانـه و درسـت
کـردن وسـایل اجـرای برنامههـا ،بـا
توجـه بـه رعایـت اصـول شـرکت در
کارهـای گروهـی ،محیـط مناسـبی
بـرای تمرین مهارتهـای اجتماعی
اسـت.

20

مشارکتدانشآموزان
سررسيدكالسي
نوشـتن سررسـید کالس با جمعآوری مدارک و شواهد،
تجزیـه و تحلیـل ،نتیجهگیـری ،پیشبینـی و اظهارنظر
در مـورد برنامههـای مدرسـه و دادن پیشـنهادها و
سـپس تهیـهي خبرنامـهي هفتگـی بـرای مدرسـه،
مسـتلزم توجـه بـه اتفاقـات و پیگیـری روند آن اسـت.
بـه ایـن ترتیـب ،دانشآموزان درگیر مسـائل جـاری در
مدرسـه میشـوند و میتواننـد علـل و نیازهایـي را کـه
برنامهریزیهای مدرسـه از آنها ناشـی میشـود ،درک
کننـد و بـا پیگیـری روند اجرایـی برنامههـا و برخورد با
مشـکالت و تالشهایـی کـه برای رفـع آنها میشـود،
ایـن فعالیتهـا را تـا بـه نتیجه رسـیدن دنبـال کنند و
پیشـنهادهايی بـراي بهبود امـور بدهند.

21

شوراي كالسي
تشـکیل شـوراهای کالسـی و تفویـض مسـئولیتهای
متنـوع و نظرخواهـی از آنـان در مورد امور جـاری و دریافت
پیشـنهادها راهکار خوبی برای درک ضرورت قوانین توسـط
دانشآموزان اسـت .آنها که هر کدام یک هفته مسـئولیت
خاصـی را بـه عهـده میگیرنـد ،بـه خوبی میتوانند شـاهد
مشـکالتی باشـند کـه در صـورت رعایتنشـدن قوانیـن
بهوجـود میآینـد .در زمـان الزم ،مسـئوالن وقـت شـوراها
میتواننـد بـا مشـارکت در نظـم و پاکیزگـی مدرسـه،
مشـارکت در اطالعرسـانی به والدیـن و توضیح فعالیتهای
مدرسـه ،مشـارکت در برگزاری مراسم و جشنها ،مسابقات،
مناسـبتها ،جلسـات با والدیـن ،و اجرای طرح مدرسـه در
دسـت بچههـا در هفتـهي آخـر اسـفند ،تعامـل خوبي بین
دانشآمـوزان ايجـاد كنند.

23

در ماههـای دی و اردیبهشـت فرمهـای نظرسـنجی از عملکـرد کلیـهي کارکنـان مدرسـه ،بـه دانشآمـوزان داده شـوند .پس از
جمعبنـدی فرمهـا ،نتيجـه بـه اطالع همکاران برسـد تـا آنان با توجه بـه امكانات ،در بهبود شـرايط پرسـنلي خـود از آنها بهره
بگيرند.

22
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مشارکتوالدین

24

لزوم مشـارکت والدیـن در آموزش ،بهخصـوص در درس مطالعات
اجتماعـی ،اجتنابناپذیـر اسـت .بـرای ایجـاد ایـن همـکاری
سـازنده بیـن اولیاي دبسـتان و والدیـن دانشآمـوزان ،در وهلهي
اول شـناخت دقیـق متقابـل نيـاز اسـت .انجمـن اولیـا و مربیـان
میتوانـد تلاش بـرای جلـب همراهـی و همـکاری والدیـن را به
عهـده بگیـرد .انجمـن بـا ثبـت نظـرات والدیـن و پیگیـری موارد
مطـرح شـده ،احسـاس آرامـش و اطمینـان بـه والدیـن میدهد.
زمانـی کـه والدین مضطـرب نباشـند ،دانشآموزان هم بـا اعتماد
بیشـتری برنامههـای مدرسـه را دنبال میکننـد .در ضمن انجمن
میتوانـد بـا اطلاع از برنامههـای مدرسـه و اهـداف و روشهـای

آن ،توضیحـات کافـی در اختیـار والدیـن بگـذارد و از طرف دیگر
بـا کسـب و ثبـت اطالعـات مربوط بـه والدیـن ،زمینـهي کمک
گرفتـن از والديـن عالقهمنـد و داوطلـب در زمینههـای عملـی
مثل معرفی مشـاغل ،تسـهیل حضـور در مكانهاي مـورد بازدید
را فراهـم سـازد .همـکاری انجمـن اولیـا و مربیـان در برگـزاری
کالسهـای آموزش والدیـن ،برگزاری اردوها و بازدیدها ،جلسـات
ماهانـهي ارائهي کارنامه و جلسـه با معلمان میتواند بسـیار مفید
باشـد ،بهخصـوص در رابطـه بـا درس مطالعـات اجتماعـی که به
همراهـی والدین بسـيار نيـاز دارد.

فضای مجازی
 25وبلاگ معلمـان :پیوسـتن معلمـان به وبالگهای آموزشـی معلمـان دیگر برای تبـادل اطالعـات و تجربهها کمـک میکند که
در زمـان کمی ،تجربههاي زیادی کسـب شـود.
 26سـایت مدرسـه  :در صورتـی که سـایت مدرسـه فعـال و اطالعـات آن دائماً بـهروز باشـد ،میتواند کانـال ارتباطـی خوبی برای
تبـادل نظـر بـا والدیـن باشـد .به ایـن ترتیب ،آنهـا میتواننـد در جریـان برنامهها و اهـداف و روشهـاي اجرای آنهـا قرار گيرنـد تا از
بـروز مسـائلی کـه از بدفهمـی یا بیاطالعی والدین ناشـی میشـود ،جلوگیری شـود .این سـایت میتوانـد مطالبی در مـورد مهارتهای
اجتماعـی در اختیـار والدیـن قـرار دهـد تا آنهـا هم بتواننـد در روند کسـب این مهارتها بـه فرزندانشـان كمك کنند.
فعالیتهای تبلیغی و ترویجی

27

شعر هفته
در میان اشـعار شـاعران ایرانی ،ابیاتی با محتوای فرهنگی
غنـی وجـود دارند .با انتخاب و اسـتفاده از آنها در مراسـم
صبحـگاه بـه شـکل همخوانـی ،دانشآمـوزان امـكان
مييابنـد هـم قالب زبـان فارسـی را بهتـر درک و دریافت
کننـد و هم مجموعـهای از آنها را به خاطر بسـپارند .الزم
اسـت مفهوم اشـعار در کالس بررسـی و بحث شـود.

29

شعار هفته
شـعارهایی با محتوای مهارتهای اجتماعی میتواند هر هفته در مدرسـه نصب شـود و در مراسـم صبحگاه گفته شـود .شـنیدن
و دیـدن ایـن مطالـب به درونی کـردن مفهوم آنهـا کمک میکند.

30

هفتهيکتاب
برگـزاری هفتـهي کتـاب به شـکلی جالب و با فعالیتهای متنوعی کـه دانشآمـوزان را جذب کند ،در ایجـاد ارتباط مثبت با کتاب
و کتابخوانـی مؤثر اسـت .همـکاری دانشآموزان در برگزاری مراسـم هفتهي كتاب تأثیر آن را بیشـتر میکند.
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مسابقهي کتابخوانی
برگـزاری هـر نـوع مسـابقه بـرای دانشآمـوزان جـذاب
اسـت .تعییـن چنـد عنـوان کتـاب و طراحی سـؤاالتی که
دانشآمـوزان بعـد از خوانـدن کتاب به آنها پاسـخ دهند،
انگیـزهي خوبـی بـرای آنهاسـت که بـه مطالعـهي کتاب
بپردازند .جایزهي مسـابقهي تشـویق برنـدگان میتواند در
مراسـم جشـن پایـان سـال تحصیلی اهدا شـود.

28

آموزش معلم

31

شعار یونسکو درسال  2018اين بود :حق آموزش یعنی حق برخورداری از آموزگار شایسته.
 ارتقـاي سـطح اطالعات در زمینهي شـناخت گروه تحت آموزش ،روانشناسـی رشـد کودک،نحـوهي رشـد مـوزون ،تهیـهي گـزارش رفتـاری ماهانـه ،مشـاهدهي تغییـرات و تشـخیص و
علتیابـی اختلاالت و مـواردی کـه بـه بررسـی و کمـک نيـاز دارند؛
 ارتقـای سـطح مهارتهـای آموزشـی بـرای جلب مشـارکت بیشـتر دانشآموزان بـا ایجادتنـوع و جذابیـت در فرایند آموزشـی و روشهـای تدریس؛
 ارتقـاي سـطح اطالعـات در زمینـهي موضوع مورد آمـوزش ،تاریخ و جغرافیـا و برگزاریکالسهـای آموزشـی برای معلمان ،با اسـتفاده از کتـاب و فیلم؛
 آموزش مستندسازی اطالعات مربوط به دانشآموزان و ثبت تغییرات در طول دوره.ایـن مـوارد میتواننـد در کالسهایـی کـه تابسـتان بـرای معلمـان برگـزار میشـوند،
بررسـی شوند.

مستنداتمدرسه
 تهیهي سند آموزشی برای مدرسه شامل اهداف و برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت (چشمانداز و مأموریت) تهیهي آرشیو آموزشی مدرسه برای ثبت فعالیتهای آموزشی معلمان به منظور استفادهي آموزش معلمان جدید تهیهي پروندهي آموزشی و رفتاری برای دانشآموزان تهیـهي پرونـدهي آموزشـی و رفتـاری بـرای معلم با ثبـت تالشهای معلمان بـرای بهروز بودن اطالعاتشـان ،نحوهی ارتبـاط با والدینو دانشآمـوزان ،نحـوهی جمـعآوری اطالعات طبقهبندی شـده برای تدریس ،ثبت ارزشـیابیهای نیمسـال و پایان سـال از دانشآموزان
و والدیـن در مورد معلم و ...
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