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 به نام خدا 

 نمونه طرح درس روزانه

 دقيقه 09مدت جلسه: 

صفحات: تعداد

 صفحه  09

  تهيه كننده: 

تاريخ اجرا: هفته 

 بهمن ماه  4

   

 وسايل كمك آموزشى: 

 – نكتاب :امپراتورى ساسانيا-0

 دكتر هخامنشى ديپلوماسى

   آبادى محمود

تصاوير و عكس هايى از آثار -2

 اين دوره 

3- Cd كمك آموزشى 

برد هوشمند ووايت برد يا -4

 گچ وتابلو 

  

  

  

 (0)كتاب تاريخ 

  00شماره درس:

 عنوان درس: آيين كشور دارى  

  

  

  

پايه 

 تحصيلى: 

دهم 

 ادبى 

  

تعداد: 

 نفر 39

 

 هدف كلى درس: آشنايى با اصول كشور دارى و سياسى نظامى ايران باستان  

  

 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:  

مفهموم سيستم ادارى را بيان كند -0 *    *     

و چگونگى تشكيل سيستم ادارى در 

با  شيوه ى اداره ى حكومت  -0

 باستان آشنا شود  

  

   كلى

مش

خ

صا

 ت
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 يك جامعه  را بفمد . 

تفاوت كشور دارى كوروش و داريوش -2   *   *   

هخامنشى يكم را بيان كند و نوآورى هاى 

داريوش يكم را در امور سياسى  بيان كند 

و مفاهيمى مانند خزانه شاهى وديوان را 

 تعريف كند . 

  

آگاهى از نوآورى  كوروش و  -2

 داريوش يكم هخامنشى  

تفاوت كشور دارى هخامنشى با -3 * *    *  *

اشكانيان را بداند ونقاط مثبت و منفى هر 

 كدام را بيان كند  

  

شيوه ى اداره ى امور كشور در  -3

 زمان اشكانيان و سلوكيان  

تعريفى از حكومت دينى ارايه دهداز  -4 *      *   

تشكيالت سياسى و ادراى شناخت پيدا 

 كند . 

چند نمونه از ميراث باقى مانده از آن 

دوران را با سيستم ادارى زمان حال 

 مقايسه كند . 

  

شيوه ى  ارداره ى امور  -4

 كشور در زمان ساسانيان  
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 مفهوم دادرسى و قضاوت را بيان كند . -5   * *    *

ترتيب مقام ها و وظايف هر كدام را بيان 

 كند  

 آييين داد رسى  -5

فراگير بتواند نو آورى هاى -6   *   *  

هخامنشيان در سيستم نظامى را بيان 

كند و ضرورت اين تغييرات را در 

 مقايسه با 

دوران قبل تشخيص دهد نقاط ضعف و 

 قوت سپاه هخامنشى را بيان كند . 

سپاه و جنگ افزار هاى دوره -6

 ى هخامنشى  

  

  

  

شيوه هاى جنگاورى دوران -7 *      *  *

هخامنشيان بيان كند .چند نمونه از 

تفاوت هاى سپاه با دوره ى هخامنشى را 

 بيان كند . 

  

آشنايى با سپاه در دوره ى -7

 اشكانيان  

وضعيت پيشرفت ها و نوآورى هاى -8   *   *   

سپاه و ارتش ساسانى را بيان كند با سلسه 

 مراتب نظامى و وظايف هر كدام بيان  كند  

  

  

  

  

  

آشنايى با وضعيت سپاه در دوره -8

 ى ساسانيان  

  

  

  

  

 زمان به دقيقه 
 دانش 

 آموز 
 روش و فعاليت هاى پيشنهادى مراحل تدريس  معلم 
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حضور و غياب  دانش آموزان سالم و احوال پرسى سخنى از  *   5

 بزرگان  

  

 سالم و احوالپرسى 

 و حضور و غياب 

  * * 
 فضاى آموزشى   كالس درس  به همراه برد هوشمند و ديگر وسايل كمك آموزشى  

مفهوم سيستم ادارى و نظامى را با توجه به آموزه هاى  * * 09 

 پيشين بيان كند بررسى سطح 

 آمادگى دانش آموزان براى يادگيرى مطالب درس جديد  

 ارزشيابى تشخيصى  

با استفاده از تابلو عنوان درس را نوشته شود و يا با استفاده از  * *  05

 پاورپوينت اين عناوين براى 

 بچه ها نمايش داده شود .

  

 معرفى درس جديد 

 روش تدريس  سخنرانى پرسش و پاسخ بارش مغزى ،استفاده از پاورپوينت   * *   

نخست تصاويرى از سربازان پوشش آن ها ابزار و ادوات جنگى _ * *  25 

 به تفكيك دوران ها نمايش 

 داده شود . 

 مفهو م سيستم ادارى و نظامى براى دانش آموز مشخص شود . _

درمورد اهميت سپاه و سيستم ادارى در حكومت ها و چگونگى  _

 اداره ى آن توسط پادشاه 

 آموزش داده شود . (پرسش و پاسخ )با كمك دانش آموزان

سيل پيشرفت و تحوالت ادارى سياسى نظامى با توجه به دوره _

 هاى پادشاهى براى دانش 

 آموز تفهيم شود. 

 ارائه درس جديد  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای 

خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح 

درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت 

علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

5 
 

 نكات كليدى درس براى دانش آموزان بيان شود . _

5  *  * 
مفاهيمى مانند خزانه شاهى، انبار شاهى ،ملوك الطوايفى 

 ،ديوان و وزير مرور شود  

 جمع بندى و 

 نتيجه گيرى  

 05 
  

 * 

طرح پرسش از درس پرسش درباره ى نكات كليدى درس مانند  * 

 اقدامات داريوش ،مفهوم 

چشم و گوش شاه و وظايف آنها ،وظايف مناسب ادارى و سياسى 

 هر دوره .....انجام فعاليت 

 هاى كتاب  

 ارزشيابى پايانى  

5   

 مطالعه درس جديد براى جلسه ى آينده  (0 *

 گروهاى مشخص شده فعاليت هاى زير را انجام دهند  (2

 تهيه ى چارت مناصب سياسى ساسانيان  -

 مناصب نظامى و جنگى ساسانيان  _

با )يك نمونه از كتيبه هاى تخت جمشيد در كالس خوانده شود_

به خواست اشاره به اين كه هخامنشيان حكومت خودشان را 

 (اهورامزدا مى دانستند 

بررسى تصوير اردشير ساسانى و دريافت حلقه ى شاهى از _

 اهورامزدا  

تعيين تكليف جلسه 

 بعد  

  


