
 طرح درس ساالنه مطالعات اجتماعی چهارم ابتذایی

4991-99سال تحصیلی   

     استان:خراسان جنوبی                            شهرستان:درمیان                        نام درس: مطالعات اجتماعی
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 مشخصات

 فعالیت ها
  

 ماه هفته تاریخ عنوان درس اهذاف  وسایل مورد نیاز

تلفیقی تا هحَضیت -

 تاضش هغعی

ًوایص -  

یاززاضت،ترتِ کتاب، زفتط 

, گل تطای چ، تَقٍ گ

 اجطای ًوایص

آضٌایی زاًص آهَظ تا هفَْم هحلِ-  

آضٌایی تا هَاضز ّوکاضی تیي ّوسایِ ّا-  

آگاّی اظ قاًَى ٍ هقطضات هحلِ-  

11/7الی 1/7  ها ی ّوسایِ   اٍل 

 

 

 

 هْط

 

 

گطزش ػلوی -  

ًوایص ػکس-  

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

چ، ػکسٍ گ  

آضٌایی تا هکاى ّای هرتلف هحلِ ٍ ضػایت هَاضز هطتَط -

 تِ آى هکاى 

آضٌایی تا تغییطات هحلِ تط اثط گصضت ظهاى -  

 

 زٍم  17/7الی  11/7 ایٌجا هحلِّ ی هاست

تلفیقی تا هحَضیت -

 تاضش هغعی

ًوایص ػکس-  

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

چ، ػکسٍ گ  

ذسهاتی هَضز ًیاظ هحلِآضٌایی تا اًَاع هطاغل تَلیسی ٍ -  

آضٌایی تا اهکاًات ػوَهی هحلِ ٍ لعٍم هحافظت اظ آى ّا -  

آضٌایی تا ًحَُ ی اًجام ذطیس ػاقالًِ -  

42/7الی  11/7 ذطیس ٍ فطٍش زض هحلِ  سَم 

 

- 

 

- 

فْن ٍ زضک تیطتط زاًص آهَظاى اظ هفاّین هغطح ضسُ- 01/7الی  42/7 هطٍضی تط زضٍس قثل    چْاضم 

تا هحَضیت  تلفیقی-

 پطسص ٍ پاسد

ضسن ًقاضی اجسام -

 اظ ضٍتِ ضٍ ٍ تاال

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

  ،کفصچ، فٌجاىٍ گ

آضٌایی تا ًحَُ ی تْیِ ًقطِ-  

آضٌایی تا ًحَُ ی استفازُ اظ ًقطِ ٍ ضاٌّوای ًقطِ-  

 

 

1/1الی  1/1 ًقطِ ی هحلِ ی ها    اٍل 

 

 

 

 آتاى

 

تلفیقی تا هحَضیت -

 تاضش هغعی

ًوایص ػکس-  

ب، زفتط یاززاضت،ترتِ کتا

چ، ػکسٍ گ  

آضٌایی تا ٍیژگی ّای ظًسگی ضْطی،ضٍستایی ٍ ػطایطی-  

آضٌایی تا هطکالت ظًسگی زض ضْطّای تعضگ -  

  آضٌایی تا هفَْم استاى ٍ استاى ّا ٍ هطاکع آى ّا -

12/1الی  9/1 ظًسگی زض ضْط ٍ ضٍستا  زٍم 

ًوایص- ب، زفتط یاززاضت،ترتِ کتا 

،کطُ هاکت ذَضضیس چ،گ ٍ

  جغطافیا 

آضٌایی تا جْت ّای اصلی جغطافیا ٍ ًحَُ ی تؼییي آى-  

آضٌایی تا کطُ جغطافیا ٍ قغة ضوال ٍ جٌَب -  

آضٌایی تا قغة ًوا ٍ کاض آى ٍ جْت ّای فطػی -  

44/1الی  11/1 جْت ّای جغطافیایی  سَم 



 

- 

 

- 

ضسُفْن ٍ زضک تیطتط زاًص آهَظاى اظ هفاّین هغطح - 49/1الی  40/1 هطٍض زضس ّای گصضتِ    چْاضم 

ایفای ًقص-  

ًوایص-  

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

ٍ گچ، 

ػکس،ًقطِ،ػکس،کطُ 

 جغطافیا

 

 آضٌایی تا هفَْم ػلن جغطافیا 

آضٌایی تا جغطافی زاى ٍ کاض آى-  

  ی تا اًَاع ٍسایل یازگیطی جغطافیاآضٌای -

جغطافی زاًاى چگًَِ هحیظ 

ضا هغالؼِ هی ّای ظًسگی 

 کٌٌس؟

7/9الی  1/9   اٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشض

زاستاى گَیی-  

ًوایص ٍسایل  -

 قسیوی 

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

استفازُ اظ ٍ گچ،ػکس، 

یک ٍسیلِ ی قسیوی جْت 

 ًوایص

آضٌایی تا ًحَُ ی ظًسگی اًساى زض گصضتِ ّای زٍض ٍ -

ٍ ظًسگی ٍ پیططفتی کِ  ،اتعاضّا ًحَُ ی ذَضاک،پَضص

 هطٍض ظهاى تِ زست آٍضزُ اًس.

آضٌایی تا کطف آتص،اّلی کطزى -

 حیَاًات،کطاٍضظی،یک جاًطیٌی ٍ پیسایص ضٍستاّا 

ًرستیي ضٍستاّا چگًَِ تِ 

 ٍجَز آهسُ اًس؟

12/9الی  1/9  زٍم 

زاستاى گَیی-  

تحث گطٍّی -  

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

 ٍ گچ،ػکس، پرص فیلن

آضٌایی زاًص آهَظاى تا چگًَگی پیسایص ضْطّا ٍ -

 پیسایص توسى ٍ ذصَصیات یک توسى

تا توسى ّای ایطاى ٍ هحل پیسایطاى  آضٌایی-  

آضٌایی تا توسى ایالم-  

  

ًرستیي ضْطّا چگًَِ تِ 

 ٍجَز آهسُ اًس؟

44/9الی  12/9  سَم 

 

تلفیقی تا هحَضیت -

 اػضای تین

تحث گطٍّی-  

یاززاضت،ترتِ کتاب، زفتط 

 ٍ گچ،ػکس، پرص فیلن

آضٌایی تا هَضخ ٍ کاض آى-  

آضٌایی تا هَظُ ٍ ٍیژگی ّای آى_  

آضٌایی زاًص آهَظ تا ٍظایفص ٌّگام تاظزیس اظ هَظُ -  

هَضذاى چگًَِ گصضتِ ضا 

 هغالؼِ هی کٌٌس؟

 چْاضم 

زاستاى -

 گَیی

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

 ٍ گچ،ػکس

 ساکي ٍ ایطاى تِ ّا آضیایی هْاجطت تا آضٌایی- 

ّگوتاًِ زض هازّا ضسى  

_  ی تپِ)تاضیریص آثاض ٍ ّا ٍیژگی ٍ ّوساى تا آضٌایی-

 ّگوتاًِ(

 

سفطی تِ ضْط تاستاًی 

 ّوساى

7/41الی  4/41   اٍل 

 

 

 

 زی

 

 

 

 

زاستاى گَیی-  

ًوایص فیلن-  

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

 ٍ گچ،ػکس،فیلن

آضٌایی تا کَضٍش،پاساضگاز ٍ ترت جوطیس ٍ حکَهت -

 ّراهٌطیاى 

آضٌایی تا کاضّای هْن زاضیَش-  

  

(1سفطی تِ ترت جوطیس) 49/41الی  8/41   زٍم 



زاستاى گَیی - کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ  

 ٍ گچ،ػکس

آضٌایی تا اسکٌسض ٍ تطچیسُ ضسى حکَهت ّراهٌطیاى-  

آضٌایی تا حکَهت اسکٌسض ٍ جاًطیٌاًص -  

آضٌایی تا آغاظ حکَهت پاضت ّا )اضکاًیاى(-  

آضٌایی تا سَضًا ٍ آضیَ تطظى ٍ اّویت کاض آى ّا -  

(4سفطی تِ ترت جوطیس) 39/41الی  41/41    سَم 

 

- 

 

- 

فْن ٍ زضک تیطتط زاًص آهَظاى اظ هفاّین هغطح ضسُ- 01/11الی  42/11 هطٍض زضس ّای گصضتِ   چْاضم 

قصِ گَیی-  

پرص فیلن-  

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

، فیلنٍ گچ،ػکس  

آضٌایی تا کطهاًطاُ ٍ آثاض تاضیری،غصاّای هحلی،صٌایغ -

 زستی ٍ سَغات آى

آضٌایی تا عاق تستاى ٍ ًَع هؼواضی ٍ کٌسُ کاضی آى-  

آضٌایی تا حکَهت ساساًی،کاضّا ٍ ػلل ضؼف آى ّا -  
 

تاستاًی سفطی تِ ضْط 

 کطهاًطاُ

7/11الی  1/11   اٍل 

 

 

 

 

 

 

 تْوي

تلفیقی تا هحَضیت -

 تحث گطٍّی 

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

،ًقطِ ٍ گچ،ػکس  

آضٌایی زاًص آهَظاى تا اصغالح ًاّوَاضی،کَُ،ضضتِ -

کَُ،کَّپایِ،قلِ،زضت ٍ اًَاع آى،جلگِ ٍ ًحَُ ی تطکیل 

 آى

آضٌایی تا ًاّوَاضی ّای ایطاى ٍ ضضتِ کَُ ّای الثطظ ٍ -

 ظاگطس ٍ زضت ّای کَیط ٍ لَت 

 زٍم  12/11الی  1/11 کَُ ّا ٍ زضت ّای ظیثا 

ضسن ًوَزاض - کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ  

 ٍ گچ،ػکس

آضٌایی تا اصغالحات َّا ٍ آب ٍ َّا-  

هالک ّای تؼییي آب ٍ زها ٍ تاضش تِ ػٌَاى آضٌایی تا -

 َّا ٍ ٍسایل اًساظُ گیطی زها ٍ تاضش 

40/11الی  11/11 آب ٍ َّا  سَم 

 

- 

 

- 

فْن ٍ زضک تیطتط زاًص آهَظاى اظ هفاّین هغطح ضسُ- 01/11الی  42/11  زضس ّای گصضتِ  هطٍض   چْاضم 

تحث گطٍّی-  

تفسیط ًوَزاضّا -  

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

، ًقطٍِ گچ،ػکس  

آضٌایی تا ًَاحی آب ٍ َّایی ایطاى ٍ ذصَصیات آى ّا -  

آضٌایی تا ًوَزاضّای هیعاى زها ٍ تاضش چْاض ًاحیِ ی -

 آب ٍ َّایی ایطاى 

7/43الی  4/43 ًَاحی آب ٍ َّایی ایطاى   اٍل  

 

 

 

 اسفٌس

 

 

 

 

تلفیقی تا هحَضیت -

 تاضش هغعی

ًوایص ػکس -  

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

، ضایاًِ ٍ گچ،ػکس  

آضٌایی تا ضطایظ زهایی ٍ تاضضی ،پَضص گیاّی ٍ -

آضٌایی تا -جاًَضی زض ًَاحی هرتلف آب ٍ َّایی ایطاى

 ضتط ٍ ٍیژگی ّای آى تِ ػٌَاى یکی اظ ضگفتی ّای ذلقت 

 

 

  

پَضص گیاّی ٍ جاًَضی 

 زض ایطاى

 زٍم  41/43الی  8/43



تلفیقی تا هحَضیت -

 تاضش هغعی

ًوایص ػکس-  

ساذت تطذی اظ -

تاتلَّای هحیظ 

 ظیست 

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

 ٍ گچ،ػکس

آضٌایی تا هفَْم ظیستگاُ،گیاُ ذَاض ٍ گَضت ذَاض -  

آضٌایی تا اضتثاعات هحیغی-  

اضٌایی تا تٌَع ظیستی،پَضص گیاّی ٍ جاًَضی-  

ضٌاذت اًَاع آلَزگی ّا ٍ اثطات اًساى ّا تط هحیظ -

 ظیست

هحافظت اظ پَضص گیاّی ٍ جاًَضیزضک لعٍم احتطام ٍ -  

   آضٌایی تا تطذی اظ تاتلَّای هطتَط تِ هحیظ ظیست-

اظ هحیظ ظیست هطاقثت 

 کٌین

34/43الی  49/43   سَم 

 

- 

 

- 

فْن ٍ زضک تیطتط زاًص آهَظاى اظ هفاّین هغطح ضسُ- 39/43الی  33/43 هطٍض زضس ّای گصضتِ    چْاضم 

 

- 

 

- 

آهَظاى اظ هفاّین هغطح ضسُفْن ٍ زضک تیطتط زاًص - 34/4الی  41/4 هطٍض زضس ّای گصضتِ    سَم 

 

 

 فطٍضزیي

تحث گطٍّی -  

پطسص ٍ پاسد-  

ذَاًسى زستِ جوؼی -

 سطٍز هلی ایطاى

 

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

،پطچن ایطاى ٍ ٍ گچ،ػکس

 تقَین سال  

آضٌایی تا ًطاًِ ّای هلی هطتطک ّوِ ی ایطاًی ّا  -

 ضاهل:قاًَى اساسی،پطچن،سطٍز هلی ٍ تقَین هطتطک 

94/4الی  33/4 ًطاًِ ّای هلی ها  چْاضم 

پطسص ٍ پاسد-  

ًوایص تقَین-  

ساذت تقَین -  

کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ 

،تقَین سال ٍ گچ،ػکس  

8/2الی  1/2 تقَین    اٍل 

 

 

 

 

 اضزیثْطت

تحث گطٍّی- کتاب، زفتط یاززاضت،ترتِ  

ّایی اظ اهام  ٍ گچ،ػکس

ذویٌی )ضُ( ، ضّثطی ٍ  

 هٌاسثت ّای هرتلف

41/3الی  9/3 ضٍظّای هْن   زٍم 

 

- 

 

- 

فْن ٍ زضک تیطتط زاًص آهَظاى اظ هفاّین هغطح ضسُ-  سَم  42/4الی  17/4 هطٍض کل کتاب 

 

- 

 

- 

هفاّین هغطح ضسُفْن ٍ زضک تیطتط زاًص آهَظاى اظ - 94/3الی  39/3 هطٍض کل کتاب    چْاضم 

 


