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 به نام خدا 

 طرح درس روزانه 

 دقيقه 9٠مدت جلسه:

  9تعداد صفحات:

    تهيه كننده:

تاريخ اجرا: هفته سوم 

 اسفند 

   گروه تاريخ :

 وسايل كمك آموزشى: 

 كتاب ..........  -1

تصاوير و عكس هايى از  -2

 آثار اين دوره  

3- cd كمك آموزشى 

برد هوشمند ووايت برد يا -4

 گچ وتابلو 

  

  

  

 (1)كتاب تاريخ 

 12شماره درس:

 عنوان درس: جامعه وخانواده 

  

  

  

پايه 

 تحصيلى: 

دهم 

 ادبى 

  

  22تعداد:  

 نفر 

 

 وخانواده در ايران باستان دانش اموزان با نظام طبقاتى ايیهدف كلى درس: آشن

 

 هدف هاى جزئى  هدف هاى رفتارى  سطوح حيطه شناختى 

 ارزشيابى 

تجزيه 

و 

تحلي

 ل 

 كاربرد 

درك 

 و 

 فهم 
 دانش 

 در پايان درس فراگير بايد:  در پايان تدريس فراگير قادر خواهد بود:  

فراگير مى تواند طبقات جامعه اريايى -1   *       

 ها را بيان كند. 

طبقات اجتماعى اريايى هاى -1

 مهاجر به ايران را بشناسد 

فراگير مى تواند هرم اجتماعى -2   *  *    

دوران هخامنشى را ترسيم كرده 

فراگير با هرم اجتماعى دوران  -2

 هخامنشى اشنا مى شود. 

  

   كلى

مش

خ

صا

 ت
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 وامتيازات طبقات باال را بيان كند. 

  

فراگير مى تواند هرم اجتماعى دوران  -3   *  *     

اشكانى را ترسيم كرده وامتيازات طبقات 

 باال را بيان كند. 

  

فراگير با هرم اجتماعى دوران  -3

 اشكانى اشنا مى شود. 

فراگير مى تواند هرم اجتماعى  -4   *  *    

دوران ساسانى را ترسيم كرده 

 وامتيازات طبقات باال را بيان كند. 

  

فراگير با هرم اجتماعى دوران  -4

 ساسانى اشنا مى شود. 

فراگير مى تواند وضعيت كلى  -2   * *  *   

خانواده در دوره هاى تاريخى ايران 

باستان را بشناسدوانهاراباهم مقايسه 

 مند 

  

آشنايى كلى درباره خانواده -2

 ازقديم تا عصر ساسانى 

  

  

  

فراگير مى تواند موقعيت زنان در  -6   * *  *  

دوره هاى تاريخى ايران باستان را 

 بشناسدوانهاراباهم مقايسه مند 

اشنايى با وضعيت زنان ازقديم -6

 تا عصر ساسانى 
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فراگير ضمن اشنايى با جشن ها ؛ مى -7         * 

توان درباره آنها مطالبى بيان كرده يا 

 مطلبى را گزارش دهد. 

  

آشنايى با جشن هاى در ايران -7

 باستان 

  

  

  

فراگير ضمن اشنايى با سوگوارى ها  -8         *

مى توان درباره آنها مطالبى بيان كرده 

 يا مطلبى را گزارش دهد. 

  

  

آشنايى  با سوگوارى ها در  -8

 ايران باستان 

 

 زمان به دقيقه 
 دانش 

 آموز 
 مراحل تدريسروش و فعاليت هاى پيشنهادى  معلم 

درخواست از دانش اموزان اگر سوال يا مشكلى از درس قبلى  *    2

 دارند بپرسند. 

 سالم و احوالپرسى 

 و حضور و غياب 

     
 فضاى آموزشى   كالس درس همراه با تخته سياه وبرد هوشمند 

پرسيدن درس قبلى از دانش اموزان ودر ضمن پرسيدن  *  * 12

 سواالتى در باره درس اينده 

 براساس مطالبى كه در دوره متوسطه اول دراين زمينه خوانده اند. 

ارزشيابى 

 تشخيصى  

كشيدن تمامى هرم هاى اجتماعى دوران ايران باستان روى  *  *  1٠

 تخته با گچ و رنگ هاى مختلف 

  

 معرفى درس جديد 
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استفاده از پاور پوينت .با مشاركت دانش اموزان وگروهى براى  * *  

 بيان هرم  هاى اجتماعى 

 دوران مختلف 

  

 روش تدريس 

ابتدا بايد هرم طبقات اجتماعى كه در روى تخته كشيده شده به      4٠ 

 گروه ها داده شودتا در 

 باره ان مطلبى بيان كنند. 

بعد به كمك پاورپوينت تصويرى كلى از طبقات اجتماعى 

 ايران باستان نمايش داده شود. 

 نمايش وضعيت خانواده وجشن ها وسوگوارى ها بيان شود. 

  

  

 ارائه درس جديد  

8 *   

مجدد هر گروه در كوتاه ترين زمان يك مطلب در باره طبقات 

 اجتماعى دوره هاى مختلف 

 بيان كنند. 

  

 جمع بندى و 

 نتيجه گيرى  

7 * 

يك سوال در باره امتياز طبقات در دوره هاى مختلف روى   

 يك برگه نوشته واز هر گروه 

 خواسته مى شود در چند جمله  ؛ مطلبى در باب ان بيان كنند. 

  

  

  

  

 ارزشيابى پايانى  
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 2  * 

 از هر گروه مطلب خواسته مى شود تهيه نماييند:   

گروه اول مطلبى در باب طبقات اجتماعى  -1

 دوران اريايى ها 

گروه دوم تهيه مطلبى در باره طبقات اجتماعى  -2

 عصر هجامنشى 

گروه سوم تهيه مطلبى در باره طبقات اجتماعى -3

 عصراشكانى 

گروه چهارم تهيه مطلبى در باره طبقات -4

 اجتماعى عصرساسانى 

يكى از جشن گروه پنجم تهيه مطلبى در باره -2

 هاى ايران باستان 

  

  

  

  

  

  

تعيين تكليف 

 جلسه بعد  

  

  


