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 به نام خدا

 کالس دهم (1) طرح درس سالیانه تاریخ

 79-79  سال تحصیلی

 

 ماه هفته تعدادجلسات رئوس مطالب شیوه پیشنهادی تدریس صفحات فعالیت های تکمیلی

معرفی کتاب  شرح وظایف آنان بیان انتظارات خود ،گروه بندی و معرفی خود وآشنایی با دانش آموزان،

 دکتر زرین کوببخصوص تاریخ در ترازو 
2-9 

 

 دانش آموزان دور هم و)روش بارش مغزی

با هدایت معلم در مورد موضوع صحبت 

معلم نظرات آنان را یادداشت  می کنند و

 نتیبا پاورپو (و.... می کند

 تاریخ وتاریخ نگاری؛ :1درس 

پیشینه تاریخ  چیست؟تاریخ 

 نگاری
 اول 2

 مهر

 

 11-9 تابلو استفاده از عکس، استفاده ازفیش یادداشت برداریپرسش کالسی؛ نوشتن نکات کلیدی روی 
 نتیپوهمیاری با پاور روش سخنرانی و

 

 مراحل پژوهش تاریخ؛ :1درس

فواید  پژوهش علمی تاریخ، منابع

 تاریخ

تقویم  استفاده از تصاویری از بروج دوازدگانه و معرفی کتاب ،ترسیم خط زمان، پرسش کالسی؛

 تقویم نگاری ابوالفضل نبئی کتاب بخصوص تقویم ومعرفی  ،حیوانی
12-19 

نت و دریافت یپوسخنرانی به همراه پاور

 مفهوم

 زمان  و  مکان؛ تاریخ؛ :2درس

 تاریخچه

 تبدیل تقویم ها گاهشماری؛

 دوم 1

 11-19 کمک آموزشی cdاستفاده از عکس وتصویر  استفاده از نقشه تاریخی ونقشه قدیمی، پرسش کالسی؛معرفی کتاب جغرافیای تاریخی لسترنج،

 
 نتیپوروش بارش مغزی با پاور

 تاثیر تاریخ ومکان؛ :2درس

جغرافیا بر رویدادهای تاریخی 

 سوم 2 نقشه های تاریخی

معرفی کتاب بخصوص از  نقشه تاریخی، کمک آموزشی، cdپرسش کالسی؛ استفاده از عکس وتصویر 

 زبان داریوش هاید ماری کخ
22-22 

 روش اعضای تیم یا بارش مغزی و

 سخنرانی

باستان  باستان شناسی؛ :2درس

 شناسی چیست؟

هایی از موزه های  نشان دادن عکس معرفی موزه های مهم اصفهان و تصویر و عکس و پرسش کالسی؛

 مهم ایران وجهان
 نتیپوبارش مغزی با پاور سخنرانی، 22-22

مراحل کار باستان  :2درس

موزه ها گنچینه  شناسی؛

 آثارباستانی

 چهارم 1

 - - مستند کوه خواجه Cd بازدید یا پخش
بازدید علمی از موزه یا یک بنای 

 مستندcdتاریخی یا پخش 
 اول 2

 آبان
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 cdاستفاده از  درس گذشته ؛معرفی کتاب تاریخ مصور جهان ، استفاده از عکس ونقشه، 2امتحان از 

 تاریخ جهان باستان

23-22 

 
 ی تیمااعض

دوره  پیدایش تمدن؛ :2درس

 پیش از تاریخ

 نتیپاورپو سخنرانی، بارش مغزی، 23-22 نقشه معرفی کتاب بین النهرین باستان دان ناردو، استفاده از عکس و پرسش کالسی؛
فرهنگ وتمدن بین  :2درس

 النهرین
 دوم 1

 فرهنگ وتمدن مصر :2درس نتیبا پاورپو همیاری، سخنرانی، 22-21 روش مومیایی کردن cd ازمعرفی کتاب مومیایی ها از تارنووسکی، پخش قطعاتی  پرسش کالسی؛

 استفاده از نقشه، پرسش کالسی؛معرفی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت مشرق زمین گاهواره تمدن، سوم 2

 نرم افزار عکس،
 نتیپاورپو سخنرانی، بارش مغزی، 21-21

تمدن دره  ؛هندباستان :3درس

 سلسله های پادشاهی سند،

 cdنرم افزار، عکس، استفاده از نقشه، معرفی کتاب تمدن چین باستان والتر فلمر، پرسش کالسی؛

 چین باستان
 نتیپاورپو سخنرانی، بارش مغزی، 29-21

ظهور تمدن  چین باستان؛ :3درس

 نخستین امپراتوران چین،
 چهارم 1

 همیاری نت،یپاورپو سخنرانی، 32-33 عکس استفاده از نقشه، هانس رایشهارت،ی کتاب تاریخ تمدن یونان باستان معرف پرسش کالسی؛
دولت  یونان باستان؛ :1درس

 فرهنگ وتمدن شهرهای یونانی،
 اول 2

 آذر

 

 نتیپاورپو سخنرانی، مغزی،بارش  33-12 آموزشی روم cd استفاده از عکس،نقشه، ،عرفی کتاب جمهوری روم دان ناردوم پرسش کالسی؛
از رم تا  روم باستان؛ :1درس

 روم،سیاست وحکومت روم

 محسنیان راد معرفی کتاب ایران در چهار کهکشان ارتباطی، ؛درس گذشته 2امتحان از 

 زاسمی، ایران اهای باستان ایران محسن ابوالق ، راهنمای زبانکالین مک ایودی لس تاریخی ایران،اط

  cd عکس، استفاده از نقشه ، گیرشمن ،راغاز تا اسالم 

13-12 
الگوی تدریس پیش سازمان دهنده بیان 

 کلیات مسئله وارتباط با مباحث قبلی

 مطالعه در گذشته های :7درس

دور؛پیشینه پژوهش در ایران 

 باستان

 دوم 1

 نتیپاورپو سخنرانی، بارش مغزی، 11-19 دوم با تصاویری از آنها دست اول و غیر نوشتاری، معرفی انواع منابع نوشتاری و پرسش کالسی؛
منابع تحقیق ایران  :7درس

 منابع دست اول ودوم باستان؛
2 

 
 سوم

معرفی کتاب ایران در سپیده دم تاریخ اثر جرج کامرون ترجمه حسن  استفاده از نقشه تاریخی، پرسش کالسی؛

 هایی از آثار تمدن های کهن ایرانی با استفاده از عکسیخ مردم ایران زرین کوب جلد اول تار انوشه و
 اعضای تیم 72-72

 سپیده دم تمدن :2درس

جغرافیای تمدن ایرانی  ایرانی؛

 دوره پیش از تاریخ

 چهارم 1 نمایش فیلم - - -

کتاب تاریخ  پیر آمیه ترجمه شیرین بیانی والم معرفی کتاب تاریخ عی استفاده از نقشه تاریخی، پرسش کالسی؛

 تصویر با استفاده از عکس و وتمدن ایالم مجیدزاده و

79-73 

 
 نتیپاورپو سخنرانی، بارش مغزی،

  سپیده دم تمدن ایرانی؛ :2درس

 ایالم دوره تاریخی تمدنهای اولیه،
 اول 2

 دی
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 ها مرور درس - - -

 امتحانات ترم اول
 
 

 دوم

 سوم

 معرفی کتاب تاریخ ماد اثر دیاکونوف ترجمه کشاورز، استفاده از نقشه تاریخی، پرسش کالسی؛

 استفاده از عکس ومعرفی آثار دوره ماد
 نتیپاورپو سخنرانی، بارش مغزی، 22-22

حکومت  ورود آریایی ها؛ :9درس

 ماد
 چهارم 1

 داریوش هاید ماری کخ ترجمه رجبی ومعرفی کتاب از زبان  استفاده از نقشه تاریخی، پرسش کالسی؛

 معرفی کتیبه های معروف این دوره هایی از تمدن هخامنشی و نشان دادن عکس
29-22 

سخنرانی با  ی دریافت مفهوم والگو

 پروژه نت ویپوپاور

افسانه  هخامنشیان؛ :9درس

 اول 2 انحطاط تثبیت حکومت، کورش،

 بهمن

 
 

 نمایش فیلم - - هفت رخ

نشان دادن  معرفی کتاب ایران از آغاز تا اسالم گیرشمن ترجمه معین، معرفی معبد کنگاور و کالسی؛استفاده از نقشه تاریخی،پرسش 

 هایی از این دوره عکس
 نتیپاورپو سخنرانی، بارش مغزی، 92-92

 سلوکیه و اشکانیان؛ :12درس

 تاسیس اشکانی دالیل فروپاشی،
 دوم 1

معرفی کتاب ایران در زمان ساسانیان کریستین سن ترجمه رشید یاسمی با معرفی آثار  نقشه تاریخی،پرسش کالسی؛استفاده از 

 نشان دادن تصاویر این دوره و
 نتیپوسخنرانی ومشارکتی با پاور 92-92

 شکل گیری، ساسانیان؛ :12درس

 سوم 2 سقوط تثبیت،

 مستند کوه خواجهنمایش فیلم  -  -

معرفی مقاله آرمان  و انى پیش از اسالم اثر محمد محمدیکتاب محمدى، محمد، فرهنگ ایرپرسش کالسی؛ معرفی 

 شهریاری ایران باستان دکتر نجم آبادی وکتاب سیاستنامه نظام الملک
 چهارم 1 آیین کشورداری :11درس پروژه نت ویپومشارکتی با پاور سخنرانی و 122-99

  اول 2 دادرسی و.... قضاوت و :11درس پروژه نت ویپومشارکتی با پاور سخنرانی و 122-122 تصویر با استفاده از عکس و ایران اثر یحیی ذکا وپرسش کالسی؛ معرفی کتاب تاریخ ارتش 

   برگزاری امتحان - - 11،9،12امتحان کتبی از دروس

 

 اسفند

 

وکریستین سن به پرسش کالسی؛ معرفی کتاب تاریخ ایران گیرشمن وتاریخ ایران باستان پیرنیا 

 «سفره هفت سین»تصویر اعالم مسابقه  همراه عکس و
112-129 

 بارش مغزی و نت ویپوسخنرانی با پاور

 پروژه
 دوم 1 جامعه وخانواده :12درس

 «سفره هفت سین»مجدد مسابقه اعالم  استفاده از عکس؛ پرسش کالسی؛
112-
117 

 خانواده و..... :12درس پروژه نت ویپاورپو سخنرانی، بارش مغزی،
 سوم 2

 ها مرور درس - - مسابقه ای رقابتی و طرح پرسش کالسی به صورت گروهی و

کالس های مختلف سفره هفت سین را بچینند وسخنگوی هر کالس در مورد فلسفه سفره هفت سین 

 توضیحاتی بدهد.
 چهارم 1 اجرای مسابقه سفره هفت سین - -
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 تعطیالت نوروز
 اول

 ودوم

 
 فروردین

 : اقتصاد و معیشت12درس اعضای تیم 112-122 (گیرشمن،پیرنیا،دیاکونوف،کریستین سن)معرفی کتاب پرسش از دروس گذشته جهت یادآوری؛

 سوم 2
 پادشاهیپرسش کالسی؛معرفی کتاب سکه شناسی ایران و کتاب تاریخ سکه دکتر سرافراز با نشان دادن تصاویری از سکه های مختلف دوره های 

122-
127 

مشارکت و روش تدریس  نت ویپوپاور

 یاران طرح مسئله ودعوت به فکر و

 نظرات مکتوب کردن

 پول و.....، : اقتصاد12درس

معرفی کتاب تاریخ جامع ادیان جان ناس و کتاب تاریخ ادیان بزرگ حسین توفیقی  پرسش کالسی؛

 به همراه عکس
 چهارم 1 دین و اعتقادات :12درس نتیپاورپو سخنرانی، بارش مغزی، 121-122

 دین دوره ساسانیان :12درس معرفی پروژه نت ویپوسخنرانی با پاور 121-123 پرسش کالسی؛ نشان دادن تصاویری از بناها وآتشکده ها
 اول 2

 اردیبهشت

 امتحان - - 12،12،12امتحان از سه درس

ایران محسن ابوالقاسمی ونشان دادن عکس از معرفی کتاب راهنمای زبانهای باستان  پرسش کالسی؛

 خطوط مختلف و میراث باستانی ایران ریچارد فرای
 دوم 1 زبان و آموزش :13درس معرفی پروژه نت ویپوسخنرانی با پاور 122-121

 هنـر و معمـاری :11درس نتیپومشارکتی با پاور سخنرانی و 122-122 نشان دادن عکس وفیلم معرفی کتاب از زبان داریوش و پرسش کالسی؛

مینو  یخ وفرهنگ ایران تا برآمدن اسالممعرفی کتاب چکیده ی ده هزار سال تار پرسش کالسی؛ سوم 2

 فیلم نشان دادن عکس و کسائیان و
 : هنـر و معمـاری11درس نتیپومشارکتی با پاور سخنرانی و 132-129

 چهارم 1 مرور درسها - - -

 

  


