دسع :اجتواعی کالع 6/1:ػال تحصیلی93 - 94 :

آهَصگاس :آقای اػتَاسی

ّذف کلی :آهَصؽ آداب ٍ هْاستْای صًذگی اجتواعی ٍ آهَصؽ اطالعات جغشافیا ٍ تاسیخی

هاُ

فصل

هَضَعات ٍ
عٌَاًْای
دسػی

ّذف ّای کلی
دسع

فعالیت ّای
دیگش ٍ هَاسد
الصم

ّفتِ

سٍص ٍ تاسیخ

اٍل

فصل – 1
دٍػتی-دسع
1

دٍػتی

داًؾ آهَصاى ًقؾ ٍ
تاثیشات دٍػتی سا
اسصیاتی کٌٌذ ٍ
هالکْا ٍ هعیاسّای
عقالًی ٍ دیٌی سا
تشای اًتخاب دٍػت
تِ کاس گیشًذ.

اهکاًات کالع
ٍ دس صَست
اهکاى ًوایؾ
فیلن

دٍم

فصل– 1
دٍػتی -دسع
2

آداب دٍػتی

داًؾ آهَصاى سفتاس
صحیح تا دٍػتاى سا
یاد تگیشًذ ٍ ساُ ّای
حفظ دٍػتی سا اسائِ
کٌٌذ ٍ سٍاتط دٍػتی
سا تش اػاع هعیاسّای
عقالًی  ،دیٌی اػتَاس
کٌٌذ.

اهکاًات کالع
ٍ دس صَست
اهکاى ًوایؾ
فیلن

ػَم

فصل – 2
دسع 3

تصوین گیشی
چیؼت؟

ؿٌاخت ٍ دسک
اّویت تصوین
گیشی ،اسصیاتی پیاهذ
ٍ ًتایج تصوین
گیشی.

اهکاًات هَجَد
دس کالع

چْاسم

فصل – 2
دسع 4

چگًَِ تصوین
تگیشین.

ؿٌاخت آهَصُ ّای
دیٌی ٍ اخالقی
دستاسُ ی تصوین
گیشی – ؿٌاخت ٍ
دسک ضشٍست
هـاٍسُ تا افشاد صالح

اهکاًات هَجَد
دس کالع

اٍل

فصل – 3
کـاٍسصی دس
ایشاى -دسع 5

عَاهل هَثش دس
کـاٍسصی

ؿٌاخت عَاهل هَثش
تش کـاٍسصی

اهکاًات هَجَد
دس کالع

دٍم

فصل – 3
کـاٍسصی دس
ایشاى -دسع 6

هحصَالت
کـاٍسصی اص
تَلیذ تا هصشف

ؿٌاخت هشاحل کاس
کـاٍسصی ٍ هْاست
ًقـِ ٍ ًوَداس –
پشّیض اص اػشاف

اهکاًات هَجَد
دس کالع

ػَم

فصل  – 4ایشاى
ٍ هٌاتع اًشطی
 -دسع 7

طالی ػیاُ

آؿٌایی تا هٌاتع
اًشطی هَجَد دس
کـَس ٍ ًقؾ ٍ تاثیش
آًْا دس صًذگی
اهشٍصی.

اهکاًات هَجَد
دس کالع

چْاسم

فصل  – 4ایشاى
ٍ هٌاتع اًشطی
– دسع 8

اًشطی سا تْتش
هصشف کٌین

آؿٌایی تا هٌاتع اًشطی
ًَ( قاتل تجذیذ) ٍ
اًشطی ّؼتِ ای ٍ
ضشٍست دسػت هصشف
کشدى ٍ دٍسی اص
اػشاف

اهکاًات هَجَد
دس کالع
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هاُ

فصل

هَضَعات ٍ
عٌَاًْای
دسػی

ّذف ّای کلی
دسع

فعالیت ّای
دیگش ٍ هَاسد
الصم

ّفتِ

سٍص ٍ تاسیخ

اٍل

فصل–5
ؿکَفایی علَم ٍ
فٌَى پغ اص
ظَْس اػالم-
دسع 9

پیـشفتْای
علوی
هؼلواًاى

آؿٌایی تا پیـشفتْای
علوی هؼلواًاى ٍ
اًتقال آى تِ خاسج اص
ؿثِ جضیشُ عشتؼتاى ٍ
سؿتِ ّای هختلف
علوی صًاى اػالهی

اهکاًات کالػی
ٍ تحقیق ٍ
پظٍّؾ تَػط
تچِ ّا

دٍم

فصل-5
ؿکَفایی علَم ٍ
فٌَى پغ اص
ظَْس اػالم-
دسع 10

چِ عَاهلی هَجة
ؿکَفایی علَم ٍ
فٌَى پغ اص ظَْس
اػالم ؿذ.

آؿٌایی تا عَاهل هْوی
کِ ػثة گؼتشؽ
علَم ٍ فٌَى دس دٍسُ
اػالهی ؿذ ٍ هشاکض
هْن علوی جْاى اػالم

اهکاًات کالػی
ٍ تحقیق ٍ
پظٍّؾ تَػط
تچِ ّا

ػَم

فصل – 6
ػفشی تِ
اصفْاى-دسع
11

اصفْاى ً ،صف
جْاى

آؿٌایی تا تاسیخ ؿْش
اصفْاى ٍ اهاکي
تاسیخی هشتَط تِ دٍسُ
صفَیِ دس ایي ؿْش

ًقـِ ٍ اهکاًات
کالػی

چْاسم

فصل  – 6ػفشی
تِ اصفْاى -دسع
12

چشا فشٌّگ ٍ ٌّش
دس دٍسُ صفَیِ
ؿکَفا ؿذ.

آؿٌایی تا علل
گؼتشؽ فشٌّگ ٍ ٌّش
دس دٍسُ صفَیِ

ًقـِ ٍ اهکاًات
کالػی

اٍل

فصل – 7اٍقات
فشاغت-دسع
13

تشًاهِ سٍصاًِ
هتعادل

آهَصؽ تشػین توَداس
ٍ تشًاهِ سٍصاًِ ٍ
ضشٍست تشًاهِ داؿتي
تشای فعالیت ّای
سٍصاًِ ٍ اٍقات فشاغت

اهکاًات کالع

دٍم

فصل – 7اٍقات
فشاغت-دسع
14

گزساًذى اٍقات
فشاغت

آهَصؽ تاثیش گزساًذى
صحیح اٍقات فشاغت دس
پیـگیشی اص آػیثْای
اجتواعی کَدکاى ٍ
ًَجَاًاى ٍ ساُ ّای
اػتفادُ اص اٍقات
فشاغت

اهکاًات کالع

ػَم

فصل– 8
پَؿاک ها-
دسع 15

اًَاع لثاع

آؿٌایی تا علل
گًَاگًَی لثاع دس
صهاى گزؿتِ ٍ حال ٍ
ًیض هطاتق تا ًَع آب ٍ
َّا ٍ ػٌتْای هحلی

اػتفادُ اص
لثاػْای هحلی ٍ
تصاٍیش هشتَط تِ
آًْا

چْاسم

فصل– 8
پَؿاک ها-
دسع 16

لثاع اص تَلیذ
تا هصشف

داًؾ آهَصاى فشایٌذ
تَلیذ تشخی کاالّا سا اص
هٌثع هصشف تِ طَس
هتَالی ؿٌاػایی ٍ
ؿشح هْاستْای هختلف
دس خط تَلیذ ٍ ایجاد
صهیٌِ تشای خشیذ ٍ
تصوین گیشی آگاّاًِ

دس صَست اهکاى
دعَت اص کؼی کِ
دس تَلیذی پَؿاک
فعالیت داسد.
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هاُ

فصل

هَضَعات ٍ
عٌَاًْای
دسػی

ّفتِ

سٍص ٍ تاسیخ

اٍل

فصل – 9
دسیاّای ایشاى-
دسع 17

ٍیظگیْای
دسیاّای ایشاى

ّذف ّای کلی
دسع

فعالیت ّای
دیگش ٍ هَاسد
الصم

.1آؿٌایی تا دسیاّای ایشاى  -2تقَیت

ًقـِ دسیاّای
ایشاى

حغ هیْي پشػتی دس استثاط تا
خلیج فاسع -3آؿٌایی تا اّویت ٍ
ًقؾ دسیاّا دس هؼائل اقتصادی ٍ
ػیاػی

دٍم

فصل-9
دسیاّای ایشاى-
دسع 18

دسیا ًعوت
خذاًٍذی

.1آؿٌایی تا ًقؾ ٍ
اّویت دسیای خلیج
فاسع ٍ دسیای خضس ٍ
هٌاتع ػشؿاس ًفت ٍ گاص
آى تشای
ایشاًیاى.3آؿٌایی تا
ًقؾ ٍ اّویت دسیا تِ
عٌَاى هٌثع تاصسگاًی ٍ
ساُ استثاطی/،گسدؿگشی

ًقـِ دسیاّای
ایشاى

ػَم

فصل  –10ایشاى
ٍ ّوؼایگاى-
دسع-19
ّوؼایگاى ها

ّوؼایگاى
ایشاى

.1آؿٌایی تا کـَسّای
ّوؼایِ ایشاى .2اّویت
ٍجَد سٍاتط تیي ایشاى
ٍ کـَسّای
ّوؼایِ.3آؿٌایی تا
هـتشکات تیي ایشاى ٍ
کـَسّای ّوؼایِ

ًقـِ کـَسّای
ّوؼایِ ایشاى

چْاسم

فصل  –10ایشاى
ٍ ّوؼایگاى-
دسع20

هطالعِ هَسدی

.1آؿٌایی تا  4کـَس
ّوؼایِ ایشاى تِ عٌَاى
ػوثل کـَسّای
ّوؼایِ هاًٌذ تشکیِ ٍ
افغاًؼتاى

ًقـِ کـَسّای
ّوؼایِ ایشاى

اٍل

فصل –11
ایؼتادگی دس
تشاتش تیگاًگاى-
دسع 21

اػتعواس
چیؼت؟

.1آؿٌایی تا هفَْم
اػتعواس ٍ ًقؾ آى دس
عقة هاًذگیْای
کـَسّای جْاى.2
آؿٌایی تا ًفَر ٍ
دخالتْای تیگاًگاى دس
اهَس اصلی کـَس ٍ
غاست ایشاى

کتاتْای تاسیخی
اص اػتعواسگشاى ٍ
اقذاهات آًْا دس
ایشاى

دٍم

فصل –11
ایؼتادگی دس
تشاتش تیگاًگاى

هثاسصُ ی هشدم
ایشاى تا اػتعواس

.1آؿٌایی تا پیـگاهاى
هثاسصُ تا اػتعواس دس
کـَس .2الگَ قشاس دادى
سّثشاى هثاسصُ تا
اػتعواس

کتاب تاسیخی دس
ساتطِ تا هثاسصُ
علیِ اػتعواسگشاى

ػَم

فصل – 12
آصادی خشهـْش

خشهـْش دس
چٌگال دؿوي

.1آؿٌایی تا تاسیخچِ
8ػال دفاع هقذع ٍ
عَاقة ًاؿی اص آى ٍ
اؿغال ؿْشّای هشصی
ایشاى

خاطشات
سصهٌذگاى ٍ فیلن
ّای دفاع هقذع

چْاسم

فصل – 12
آصادی خشهـْش

خشهـْش دس
داهاى هیْي

.1آؿٌایی تا فذاکاسیْای
سصهٌذگاى اػالم تشای
تیشٍى ساًذى دؿوي اص
ػشصهیٌْای اؿغالی

کتاتْای دفاع
هقذع ٍ فیلن
ّای هؼتٌذ

