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 بسمه تعالی

 نام درس: مطالعات اجتماعی                     اداره آموزش و پرورش                  تاریخ:  

 دقیقه3 *54آموزشگاه:                                زمان:                           1تخت جمشیدموضوع:  

              ابتدایی                          مجری: چهارم پایه:  

    

 (شناختی ی حیطه)  با حكومت هخامنشیان آشنا شوند -
 (ی عاطفی حیطه) مند شوند به چگونگی زندگی هخامنشیان عالقه -
روزمره استفاده دست آمده از درس هخامنشیان در زندگی  از مجموعه اطالعات به -

 (ی روانی، حركتی حیطه)  كنند

اهداف 

 كلی

 :                                                                                                  شناختی

 دانش آموز بتواند:

 حكومت هخامنشیان را توصیف كنند. ) دانش (-1

 درك و فهم (در مورد هخامنشیان توضیح دهند. ) -2

 قلمرو هخامنشیان را روی نقشه نشان دهند. ) كاربرد (-3

 ها مقایسه كنند. ) تجزیه و تحلیل ( هخامنشیان را با آریایی-5

 ی هخامنشی نموداری تهیه كنند. ) تركیب ( از سلسله-4

 نظر خود را راجع به زندگی هخامنشیان ارائه دهند. ) تركیب (-6

 

اهداف 

 رفتاری

 عاطفی:

 با دقت به درس گوش دهند. ) دريافت (-1
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 در مورد مطالب درس بحث كنند. ) واكنش (-2

 در بيان مطالب درسی پيشقدم شوند. )ارزش گذاری (-3

 در مورد مطالب درس داوری كنند. )درونی كردن ارزش ها (-4

 مطالب درسی را تنظيم كنند. ) سازمان بندی (-5

 

 مهارتی:

 های هخامنشیان را شناسایی كنند. ) عادی شدن ( مكاندر مسافرت به شیراز -1

 برای پیشرفت كشور راهكار ارائه دهند. ) اجرای مستقل (-2

 

نمایش مستند از تخت جمشیدپخش - 1  

پرشس درباره ی سفر های بچه ها به جاهای باستانی و دیدنی شیراز-2   

نمایش عكس-3   

هاتعریف یک داستان جذاب از یكی از پادشاه -5   

پرسش و پاسخ ) مرور داستان درس قبل(روش -}  

قصه گویی) درس را به شكل قصه ارائه می دهیم(روش -  

  {نمایشیروش -

 

فعاليت 

های قبل 

 از تدريس

رایانه -عكس یا اسالید  –گچ یا ماژیک ـتخته سیاه یا وایت برد  وسایل و   

رسانه های 

 آموزشی 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

مراجعه کنید  آسمانهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی دو قیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

 

 

پرسی،حضور و غیاب و برقراری رابطه عاطفی شروع با نام خدا، سالم و احوال 

 ،دقت به وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان ،گرامی داشتن مناسبت های خاص

فعالیت  زمان

 5 مقدماتی

ارزشيابی  5 سواالتی راجب تخت جمشید و تاریخ هخامنشیان می پرسیم .

 تشخيصی

هخامنشیان و تاریخ تصاویر و عكس های مرتبط بهنشان دادن   5 

جاد
و ای

ی 
ساز

ده 
آما

 
زه 

گي
ان

 

 15 فعالیت های حین تدریس

س
در

ه 
رائ

 ا

 فعالیت های معلم فعالیت های دانش آموز
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دانش آموز به دقت به توضیحات -

 معلم گوش می دهند. 

ـنظم كالس و سكوت را رعایت می 

 كنند.

نهایت همكاری را در تمام مراحل -

 تدریس با معلم خود انجام دهد.

سواالت معلم پاسخ دهدبه  -  

. 

 چند معلم با ایجاد محیطی آرام و صمیمی -

تن از دانش آموزان را پای تخته فرا می 

اطالعات بچه ها از تخت جمشید خواند تا 

 وتجربه ی آنها در سفر به شیراز را بشود.

موارد مهم درس را توضیح می دهد بدین -

نحو كه سواالتی در ذهن دانش آموزان 

آورد و سپسبا ارئه رهنمودهایی بوجود می 

در رسیدن دانش آموز به پاسخ كمک می 

در حین درس سواالتی از دانش  -كند. 

آموزان می پرسد تا از توجه آنان اطمینان 

 حاصل كند.

دانش آموزان را در فرآیند تدریس درگیر -

 نماید.
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را كه از  نچهمعلم ازيکی از دانش آموزان می خواهد درس را روخوانی نمايد ،سپس آ

درس فهميده است رابازگو كند.آنچه توسط دانش آموزان اشاره نشده بيان گردد.معلم 

 نتيجه درس را در جمالت زير بيان كی كند:

بچه ها می بايست از كارهای داريوش مطلع شوند و به گذشته ی كشورشان -

.افتخار كنند.  

ارخانه را بگويند.پفوايد ضرب سکه و احداث چا -  

جمع 

بندی و 

نتیج 

 گیری

به نظر شما مقررات خانه چگونه به وجود آمده اند؟-1  

از مقرراتی كه در خانه باید رعایت كنیم ،چند مورد را نام ببرید. -2  

 شما به عنوان عضوی از خانه اگر وظایف خود را انجام ندهید، چه مشكالتی-3

  متوجه شما می شود؟

نی
ايا

ی پ
ياب

زش
فعاليت  ار

های 

 تکميلی

 از دانش آموز بخواهیم فعالیت های زیر را خارج از كالس انجام دهد:

درس را مطالعه كرده و سئاالت آنرا پاسخ دهد-1  

مقرراتی را كه باید در خانه رعایت كنند بكشند و در كالس به نمایش بگذارند-2  

انشائی با موضوع مقررات بنویسند-3  

.فعالیت های كتاب را انجام دهند-5 ف 
کلي

ن ت
تعي

 

 


