كتاب معلّم

(راهنماى تدرىس)

مطالعات اجتماعی
سوم دبستان

1392

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهرىزى آموزشى
برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف :دفتر تإلیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
نام کتاب :کتاب معلّم مطالعات اجتماعی ـ سوم دبستان ـ 62
مؤلف :ناهید فالحیان

با همکاری نازیا ملک محمودی (در فصل های  ٤ ،٣ ،٢و )٧

آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزیع :ادارۀ کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
سید احمد حسینی
مدیر امور فنی و چاپّ :
صفحه آرا :راحله زادفتح اله

حروفچین :زهرا ایمانی نصر ،سیده فاطمه محسنی

مصحح :فاطمه میر رضائی ،مریم محبی

امور آماده سازی خبر :زینت بهشتی شیرازی

امور فنی رایانه ای :حمید ثابت کالچاهی ،احمدرضا امینی

ناشر :ادارۀ کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران :خیابان ایرانشهرشمالی ـ ساختمان شمارۀ ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن9 :ـ ،88831161دورنگار ،88309266 :کدپستی،1584747359 :

   وب سایتwww.chap.sch.ir :

چاپخانه :شرکت افست «سهامی عام»

اول 1392
سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ ّ
حقّ چاپ محفوظ است.

شابک ISBN 978 - 964 - 05 - 2292-9 978-964  -05 - 2292-٩

یکی از نزدیکان امام تعریف میکرد که یک روز امام به من گفتند« :وقتی
بچهها هستم .آ ن
من برای دیدن مردم و صحبت کردن به حسینیه می روم ،به فکر ّ
بچهای گریه کند یا دستش
بچهها را دوست دارم که اگر وقت صحبت کردنّ ،
قدر ّ
بچه فکر میکنم».
را برای من تکان بدهد ،حواسم پرت میشود و به آن ّ

فهرست
بخش اول :کلیات1...................................................

مقدمه 2...........................................................
1ــ1ــ تعریف و ماهیت مطالعات اجتماعی 2.................................
2ــ1ــ ضرورت ها و جهت گیری های اصلی در آموزش مطالعات اجتماعی 2........
3ــ1ــ اصول حاکم بر گزینش و سازماندهی برنامه جدید مطالعات اجتماعی 3........
4ــ1ــ عناصر و مؤلفه های برنامه درسی مطالعات اجتماعی 4....................
  5ــ1ــ تلفیق چگونه صورت می گیرد؟11....................................
  6ــ1ــ مهارت ها12....................................................
7ــ1ــ اخالق 14......................................................
   8ــ1ــ معلم مطالعات اجتماعی باید چه صالحیت هایی داشته باشد؟ 15..............
بسته آموزشی درسی مطالعات اجتماعی 18.............................
9ــ1ــ ٔ
10ــ1ــ ساختار و محتوای کتاب درسی19..................................
ــ جدول پوشش دروس در زمینه مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی 22......
دوره آموزش عمومی 30...........
ــ اهداف کلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی در ٔ
ــ اهداف کلی مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی 33...........................
برنامه
برنامه درسی مطالعات اجتماعی مبتنی بر ٔ
11ــ1ــ عناصر و عرصه ها در ٔ
درسی ملی34..................................................
ــ جدول همپوشی اهداف درس مطالعات اجتماعی پایه سوم با شایستگی های پایه
مندرج در برنامه درسی ملی 35............................................
12ــ1ــ مالحظات و نکات مهم مربوط به آموزش 36...........................
13ــ1ــ مالحظات و نکات مربوط به ارزشیابی 41.............................

بخش دوم :راهنمای تدریس فصول کتاب 50................................

1ــ راهنمای تدریس فصل اول 51.........................................
2ــ راهنمای تدریس فصل دوم 66.........................................
3ــ راهنمای تدریس فصل سوم 80........................................
4ــ راهنمای تدریس فصل چهارم90.......................................
  5ــ راهنمای تدریس فصل پنجم112........................................
6ــ راهنمای تدریس فصل ششم133........................................
7ــ راهنمای تدریس فصل هفتم 144........................................
منابع 165............................................................

Email
talif@talif.sch.ir

