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 ايران جهان باستان (1)رح درس روزانه تاريخ ط

تاريخ  دقيقه اى  09جلسه  1: مدت اجرا

  :  اجرا
موضوع 

: درس
ورود 

آريايي ها 

تا پايان 

  هخامنشي

  11:شماره طرح درس

 

: راگيرانفتعداد ..................... دبيرستان:مكان
09  

: كالس
 ... دهم 

 ................ :مجرى

 قبــل از تـــــــدريــس: الف

 اهداف بر اساس تلفيقى از هدف نويسى برنامه درسى ملى و طبقه بندى جديد بلوم  

سطح  اهداف و پيامدها 

 هدف 
هدف  ورود آريايىها تا پايان هخامنشىآشنايى فراگيران با تاريخ 

 كلى
 . فراگيران با تاريخ اقوام آريايى از مهاجرت تا تشكيل حكومت ايران آشنا شوند-1

 . فراگيران با سلسله ماد، نخستين حكومت آريايى در ايران آشنا شوند-2

  . فراگيران با هخامنشيان به عنوان بزرگترين حكومت عصر باستان آشنا شوند-0

حيطه و  عنصر  عرصه ارتباط با 

سطح 

 در بلوم 

با رعايت توالى محتواى )اهداف 

 (درسى
  انتظارات در پايان آموزش

عناصر 

 برنامه 

 درسى ملى 

 

 خود  خدا  خلق  خلقت 

شناختى تعقل      ✓   

درك -

 وفهم 

فراگيران با تفكر در اعمال -1

پادشاهان، ضمن آشنايى بـا شـكوه 

و افتخـارات ايرانيان، با تحليل 

بيان مى كنند كه افراد با اعمال 

 .  نيك در تاريخ ماندگارند

 

 مهارتهاي  ايمان      ✓   

بين 

فردي و 

اجتماع

 ى 

فراگيران در مى يابند كه تحت  -2

حتى در اوج )هر شرايط 

به عقايـد، اعتقادات و (قدرت

 .  باورهاي ديگران احترام بگذارند

 -شناختى علم        ✓ 

 دانش 

فراگيران واژه آريايى ايران را  -0

 . توضيح بدهند  
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 -شناختى علم      ✓   

تجزيه 

  وتحليل

فراگيران با بررسى ديدگاه هاي -4

مختلـف در رابطـه بـا مـوطن 

اوليـه هنـد و اروپايى، ضمن نام 

بردن اقوام آريايى كه وارد ايران 

 .شدند، آن را تحليل نمايند
 -شناختى علم      ✓   

تجزيه 

  وتحليل

فراگيران با مطالعه تحقيقات -5

تاريخى، به ارتباط آن با دوره 

هـاي  اسـاطيري ايران و نخستين 

حكومت آريايى در ايران پى برده، 

و آن را بـه طـور تحليلـى  توضيح 

 . بدهند

  -شناختى علم      ✓   

درك و 

 فهم 

فراگيران با مطالعه تاريخ و  -6

پژوهش در آن، شرح بدهنـد  كـه 

تـاريخ ايـران باستان محصور در 

افسـانه هـا و اسـاطير بـود و بـا 

تحقيقـات جديـد تـاريخى 

بخصوص دوره ماد و هخامنشى 

 . بازشناسى شد

روانى  عمل        ✓ 

 -حركتى
هماهنگ

 ى 

فراگيران با رسم نقشه امروزي  -1

ايران روي كاغـذ كالـك و قـرار د 

ادن روي نقشه قلمرو حكومت 

ماد، موقعيت جغرافيايى آنها  را با 

 . ترسيم تحليل نمايند

  -شناختى علم      ✓   

درك و 

 فهم 

فراگيـران بـا مطالعـه و   -8

سـال  2٠٠٠بررسـى، خـط  زمـان 

 قبـل از مـيالد 

مهاجرت اولين اقوام آريايى به )

سـال قبـل از  120، تـا (ايـران 

پايـان حكومت سلوكيان و )مـيالد 

را شرح  (روي كار آمدن اشكانيان

 . دهند

شناختى علم      ✓   

درك و  -

 فهم 

فراگيران محل استقرار قبايل  -0

ماد در ايران و تقابل آنها  با 

حكومت آشور و زمينه هاي اتحاد 

و به قدرت رسيدن دهيوك را 

 . توضيح دهند
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 -شناختى علم      ✓   

تجزيه 

  وتحليل

فر اگيران دوره و علل اوج  -19

قدرت مـاد در دوره هوو ْخَشـْتَر  

را بـه صـورت تحليلى تشريح 

 . نمايند

  -شناختى علم      ✓   

درك و 

 فهم 

فراگيران علل و زمينه هاي 

انحطاط سقوط حكومـت مـاد در 

 . دوره آسـتياگ را توضيح دهند

 
 

 علم      ✓   
  -شناختى

درك و 

 فهم 

فراگيران چگونگى شكل گيري، محل و نقش 

خاندان هخامنشى را در تشـكيل سلسله 

 . هخامنشى، توضيح دهند

  

 علم      ✓   
  -شناختى

درك و 

 فهم 

فراگيران چگونگى به قدرت رسيدن 

 . كورش هخامنشى را توضيح دهند

 

 

 علم      ✓   
  -شناختى

درك و 

 فهم 

فراگيران چگونگى توسعه قلمـرو حكومـت 

هخامنشـى را در آسـياي صـغير و همسايه شدن 

 . با يونان باستان، تشريح نمايند

 علم      ✓   
  -شناختى

تجزيه و 

 تحليل

فراگيران فتح صلح آميز بابل توسط كورش را 

توضيح داده و عملكرد وي را در زمينه ملل 

 . مغلوب تحليل نمايند

 علم      ✓   
  -شناختى

درك و 

 فهم 

فراگيران تأثير نقش كورش و منشور وي را 

در نشر فرهنگ تعامالت انسانى و ايرانى و 

 . ماندگاري آن در جهان را توضيح دهند

  اخالق     ✓   

مهارت 

 هاي 

 اخالقى 

فراگيران با مقايسه رفتار فاتحان با رفتار و 

شخصيت مدارا جويانه كـورش، بـه نقش او در 

عرضه شكل جديدي از فرمانروايى در جهان 

 . پى ببرند

 علم      ✓   
  -شناختى

درك و 

 فهم 

فرگيران چگونگى تصرف مصر توسط 

جانشينان كورش و نحوه ورود بـه قـاره آفريقا 

 . را شرح دهند

 عمل        ✓ 

روانى 

 -حركتى
هماهنگ

  ى

فراگيران امپرتوري ايران در دوره هخامنشيان 

را با قرار دادن نقشه رسم شده ايران امروزي 

 . بر روي نقشه قلمرو هخامشيان، نشان دهند

تعقـ

 ل
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اقوام آريايى از مهاجرت تا تشكيل حكومت در 

 ايران ماد، نخستين حكومت آريايى ايران 

 هخامنشيان، بزر گترين حكومت عصر باستان 

 رئوس

 مطالب 

، اسـپيكر، پروژكتـور، پـرده، فـيلم ، نقشـه،  (يـا كـامپيوتر)ـاپتدرسى، وايت بـرد و ماژيـك، لـپ  كتاب

در صـورت )نـرم افـزار برفـراز آسـمان، فـيلم هـاي مسـتند تـاريخ، بازديـد از مـوزه ايـران و باسـتان 

 ، مـوالژ منشـور كورش، اسناد دست اول و دوم، كاغذ كالك، تصاوير تاريخى دوره هخامنشى،   (امكـان

 مواد و 

رسانه 

 هاى 

 آموزشى 

 . فرگيران با فالت ايران آشنا مى باشند

 . اقوام بومى ساكن ايران قبل از آريايى را تشريح مى نمايند

 .آخرين تمدن هاي ايران قبل از ورود آريايى ها را به طور مختصر توضيح مى دهند

 . با نقشه به خوبى كار مى كنند

پيش بينى 

  رفتار ورودى

 : زمان

 دقيقه  5

احوالپرسى، حضور غياب، بررسى كلى حاالت روحى و روانـى و فيزيكـى سالم و 

اختار كالس، بر قراري رابطـه ي دانـش آمـوزان و بررسى كلى وضعيت فضا و س

عـاطفى بـا  بيـان  خـاطره  يـا وقـايع تاريخى و بيان تجارب و خاطرات سفر به 

فيلم هاي تاريخى و  شهرهاي تاريخى توسط دانش آموزان، توضيح مختصر در مورد

 . موزه هاي تاريخى

الزم به توضيح است مطالعه اين درس توسط دانش آموزان قبل از حضور در )

كالس، تهيه فيلم، تهيه پاوپوينـت، تهيه تصاوير  و ساخت ماكت توسط دانش آموزان 

  .(طرح درس قبلي به دانش آموزان گفته شده است« تكاليف جلسه بعد»در بخش 

باط ايجاد ارت

 اوليه  

 : توضيح

اين 

گروهبندى 

در آغاز ترم 

به يكـــــــي 

از شـــيوه 

هـــاى 

معمول 

صـورت مي 

  .گيرد

گروه بندي براساس سطح علمى فراگيران صورت مى گيرد و اعضاي گروه 

شكل  Uمدل كالسى گروهى بوده و با ساختاري. پيوستاري از سطح علمى مى باشد

يا طرح هاي مشابه ديگر كه )در كالس طبق طرح زير گـروه هـا قـرار مى گيرند 

 : (توسط دبير طراحى شده است

 . نفره مى باشد 5گروه  6در اين كالس فرض بر وجود

گروه بندى، 

مدل و 

ساختار 

 كالسى 
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 :  زمان

  متناوب

نمايش فيلم تخت جمشيد و پاسارگاد، تصوير تاريخى مربوطه، نمايش  تصـوير منشـور  

كـورش در  سازمان ملل، سؤال از شناخت دانش آموزان از كورش، بيان تجربه سفر به 

 . همدان و فارس

روش ايجاد 

 و 

 تداوم انگيزه 

 : زمان

 دقيقه  5

دانش )سنجش اطالعات فراگيران از مسائل پيش نياز براي اين درس  (الف: به منظور

، سؤال هايى مانند زير (دانش جديد)ميزان آشنايى آن ها با مطالب جديد درس  (و ب(قبلـى

 : مطرح مى شود

 اقوام بومى قبل از آريايى ها در كدام قسمت فالت ايران ساكن بودند؟ .1

 . اقوام بومى ساكن ايران قبل از آريايى را توضيح دهيد.2

 . در مورد آريايى ها چه مى دانيد؟ در چند جمله توضيح دهيد.0

 در مورد سلسله هخامنشيان و مؤسس آن، چه اطالعاتى داريد؟ .4

 . از محتوا و مضامين منشور كورش چند مورد را بيان كنيد.5

 مفهوم امپراتوري چيست؟  .6

 ارزشيابى

 آغازين 

روش تدريس اعضاي تيم روش هاي تدريس : روش تدريس اصلى و محوري 

 . ايفاي نقش، توضيحى، بحث و مشاركت گروهى، بارش مغـزي: فرعى
 
 
 

روش هاى 

 تدريس 

  فعاليت هاى مرحله حين تدريس: ب
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 : زمان

 دقيقه  5

 : در اين مرحله فعاليت هاي زير توسط دبير و دانش آموزان به شكل تعاملى صورت مى گيرد

 ايجاد روحيه و عالقه به تاريخ باستان در دانش آموزان توسط دبير  -

 دقيقهاي نرم افزاري كتاب درسى ورق زن به صورت اتوماتيك  2تورق -

ه، آماده نمودن ساير رسانه هـاي هاي مربوط CDراه اندازي پروژكتور، لپ تاپ و آماده كردن  -

آمو زشـى مانند نصب نقشه روي برد و فراهم سازي موقعيت آموزشى براي ايفاي نقش و ساير 

 موارد 

 نمايش كليپ و تصاوير در آغاز درس و  اجراي ساير برنامه هاي مقدماتى  -

 

صورت تلفيقى مطرح مـى شـود و تفكيـك آن بـه معنـاي مجـزا اين فعاليت ها به )معلم  -فعاليت هاي دانش آموز

 . (بـودن فعاليت هاي معلم و دانش آموز است و منطقى به نظر نمى رسد

 روش تدريس اعضاى تيم : روش تدريس اصلي

 
  آمادگي فردى   -1 كار تيمي    -2 آزمون  -0 نقد بررسي  -4 جمع بندى   -5 

انتخاب افـراد بـه   

 طـور  

تصـادفى يـا آزادانـه 

از تمام تيم هـا    بـه 

تعـداد  قسمت هاي 

 محتوا  

ارائــه يــك بخــش 

از درس  توسط يك 

فرد  بحــث در 

رابطــه بــا محتواي 

 هر بخش  

ارائــــه 

توضــــيحات 

 تكميلى توسط معلم 

نقد نمره هـر  فـرد  

كـه  بيانگر ميزان 

 فهم فـرد  است 

نقد نمره هر تـيم   

كـه  بيانگر ميزان 

 فهم تـيم  است 

نقد كيفيت تدريس  

 هـا 

از روي نمـــرات 

 هـــر بخش  

الزم به ذكر اسـت 

ميـزان   

زمان اختصاص 

يافته به كار تيمي، 

  تـأثير   
مسـتقيم در كيفيت 

 . آموزش دارد

اجـراي آزمـون از 

كـل محتوا براي 

 تمام افراد 

طــرح ســئوال از 

كــل محتوا بطور 

 مساوي 

اســتفاده از 

 ســئواالت عينى 

ارائــه كليــد، 

شــرح و نمــره 

گــذاري توســط 

 دانش آموزان 

تعيين معدل گروهى 

تعيين نقاط ضـعف  

در قســمت هــاي 

مختلــف محتوا و 

 ارائه افراد 

تشـــكيل يـــك تـــيم 

مـــــوقتى توســـــط 

شــماره هــاي هــم 

 نــام 

تمــام تــيم هــا 

مــثال اعضــاي 

در  يك  0شــماره 

 . تيم جمع شوند

بحث و بررسى 

 قسـمت 

بـــراي )  0

در زمان (مثـــال

تعيـين شـده   

 بـا  نظارت دبير 

برگشت افراد به 

 گـروه  

اصلى و تدريس 

 درس  
نظــر گــرفتن  در

تقســـيم محتـــوا 

بـــه قسمت هاي 

 مساوي  

رعايـــت اســـتقالل 

 در متن  

رعايت ميـزان  

سـختى  محتوا در 

 تقسيم 

اختصــاص شــماره 

بــه قســمت هــاي 

 مــتن و افراد گروه 

تعيــين زمــان 

 بــرايمطالعه  

اجراي مطالعه 

 فردي  

ساز

 ى
  

آماد

 ه

  

جد

 يد
  

در

 س
  

ارا

 ئه
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تمام تيم ها، از ابتداي درس تا اول ماد نخسـتين حكومـت؛ قسـمت  1براي عضو شماره 1قسمت: آمادگي فردى-1

براي عضو شماره  0؛ قسمت 81تمام تيم ها، از ماد نخستين حكومت تا آخر صفحه  2براي عضو شماره  2

و ماد در اوج قدرت تا اول هخامنشيان بزرگترين  81و خط زمان صفحه 81تمام تـيم  هـا، شامل نقشه صفحه0

تمام تيم ها، از هخامنشيان بزرگترين حكومت عصر  4براي عضو شماره  4حكومت عصـر  باسـتان ؛ قسمت

تمام   5براي عضو شماره  5؛ قسمت(خود افزود به قلمرو... ) 80باستان تا آخر پاراگراف اول سمت چپ صفحه 

 .... تيم ها، از يكى از انسانى ترين و شكوهمندترين 

شماره گذاري يا نام گذاري اعضا مى تواند بـر اسـاس اسـامى . 85اول تثبيت امپراتوري هخامنشيان صفحه  تا 

بعد از تقسيم بندي هر فرد به مدت مشخص شده به طور فـردي . مطـرح در محتوا مثل كورش و غيره باشد

 . محتـواي مربـوط بـه خود را مطالعه مى كند

ى تواند توسط معلم پيشنهاد شود و در اين قسمت روش هاي ارائه درس توسط اعضاي داخل تيم، م: كار تيمي -2

 يا به 

در اينجا جهت صرفه جويي در وقت، پس از تدريس اعضـا در . صورت خالقانه توسط دانش آموزان اجرا شـود

در اين . تـيم، اجـراى بخش هاى كالسي مربوط به بند جمع بندى نيز در پايان هر قسمت محتوا ارائه مي گردد

پس از . مرحله اعضاي هـم نـام  يـك تيم جديد تشكيل مى دهند و به بحث در مورد قسمت مربوطه مى پردازند

تحليل و بررسى محتوا و رفع ابهامات همديگر، با راهنمايى دبير به يك روش واحد براي ارائه اين قسمت از 

ود برگشته و تدريس هر قسمت به ترتيب توسط اعضـا بـه تيم هاي خ. محتوا براي تيم هـاي خـود مـى  رسـند

 .   عضو مربوطه به شرح زير شروع مى شود

را به ساير اعضاي تيم توضيح مى دهد، نظرات مطرح  1، محتواي قسمت1اعضاي شماره :1روش ارائه قسمت

بـارش  بـا  روشبعد از اتمام ارائه در داخل تيم، به صورت كالسـى و . سؤاالت پاسخ مى دهدمى شود، به 

يادگيري اين قسمت از شده و با توضيحات مختصر دبير،  پاسـخ، ديدگاه ها مطرح مغـزي و پرسـش و 

 .  محتواتكميل مى گيرد

 

شروع و با توضيحات تكميلى دبيربه پايان مى  1تدريس اين قسمت از محتوا همانند قسمت : 2روش ارائه قسمت

 .رساند

نقشه قلمرو حكومت ماد را توضيح داده و با مقايسـه وضـعيت  در هر تيم، 0عضو شماره : 0روش ارائه قسمت 

سپس خط زمان آغاز مهاجرت آريايى ها تا آغاز اشكانيان از . امـروزي نقشه ايران بحث و تبادل نظر مى كنند

، 0در ادامه براي بخش كالسى اين قسمت، توسط دو نفر از اعضاي شماره . روي كتاب توضـيح داده مى شود

نقشه قلمرو حكومت مـاد  روي برد نصب و كاغذ كالك را روي آن قرار مى دهند و نقشه امروزي ايران را 

روي آن رسم مـى نماينـد  يـا تصـوير نقشـه از پروژكتور پخش شده و نقشه امروزي ايران كه با زمينه شفاف 

 

جد
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 . تهيه شده، روي آن قرار داده و با هم مقايسه مى كنند

ر اوج در داخل تيم ها به صورت توضيحى ارائه مى شود اما در بخش جمع بنـدي بـه صـورت قسمت ماد د 

قسمت سقوط ماد نيز پس از بحـث در . ايفـاي نقـش توسط اعضاي هم شماره براي كل كالس نمايش داده مى شود

السى خط زمان، براي ارائه ك. داخـل تـيم، بـه روش ايفاي نقش توسط اعضاي ديگر هم شماره اجرا مى شود

پاورپوينت تهيـه شـده كـه زمان و وقايع تاريخى به صورت انيميشن است، به ترتيب اجرا شده و  به بحث گذاشته 

 . خواهد شد

  

به تيم توضيح داده مى شود و سؤال هاي اعضاي ديگر  4اين بخش توسط عضوهاي شماره : 4روش ارائه قسمت

از نرم افزار  (افسانه كورش)توضيحات فايل صوتى مربوط به كورش در پايان اين . به بحـث گذاشته مى شود

در ارائه عمومى و كالسى، توسط يكى از . توسط دبير به اجرا در مى آيد و فراگيران فعاالنه گوش مى دهند

، ماجراي جد كورش به صورت ايفاي نقش در جلوي كالس و تأسيس حكومت كورش نيز 4اعضاي شماره 

 همچنـين در ايـن . ديگر به صورت ايفاي نقش به نمايش در مى آيد توسط عضو هم شماره
. به اجرا در مى آيد(از زبان وي)در قالب نمايش در نقش خود كورش  (بررسى شواهد و مدارك)1بخش متن 

شجره نامه نيز توسط دبير با اسـتفاده از رسـانه هـاي الكترونيكـى يـا . نيز به همين روال اجرا مى شود 2متن

 .  كاغـذي بـه  نمـايش درمى آيد و با بحث كالسى تكميل مى گردد
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امكان بـراي كـالس يـك در داخل تيم ها اين قسمت توضيح داده مى شود و در صورت : 5روش ارائه قسمت 

. ارائـه مـى شـود (البته در اينجا در همين مرحله)منشور كورش تهيه و در كالس در قسمت جمع بندي فيلمـى از
 .  مى گرددماكـت منشـور كورش نيز در كالس به دانش آموزان نشان داده مى شود و محتواي آن تشريح 

 . قمست جهت بررسى شواهد و مدارك، فقط در كالس توضيح داده مى شود و نياز به بحث در تيم نيست

يكى در نقش آشوربانيپال و ديگـري در نقـش كـورش   5با تشكيل يك جلسه مناظره توسط دو عضو با شماره 

  (.84فحه بررسى شواهد و مدارك ص)بـزرگ ، ديدگاه هاي آن ها را مطرح مى كنند 

نقشه قلمرو هخامنشيان روي برد به . ماجراي پادشاهى كمبوجيه توسط اعضا در داخل تيم توضيح داده مى شود

و با مقايسه نقشه امروزي، مسئله به بحث گذاشته  (يا نقشه كاغذي روي ديوار نصب مى شود)نمايش در مى آيد 

 .  مى شود

در اين قسمت از فرآيند تدريس معلم در صورت امكان به شكل الكترونيكى يا مكتوب و در غير اين : آزمون-0

با اين هدف كه كدام قسمت محتوا بهتر يادگرفتـه شـده اسـت . صورت به حالت شفاهى سؤاالتى از درس مى پرسد

كرد اعضاي ارائه دهنده محتوا نيز همچنين با اين كار ميزان عمل. و در درك كدام مباحث مشكل وجود دارد

بـر اساس نتايج بدست آمده در بخش هاي بعدي اشكاالت و نواقص برطرف و ترميم .  ارزيابى مـى شـود

البتـه اگـر سؤال ها به صورت تستى تهيه و توسط تيم ها اجرا و نمره گذاري شود .  آموزشى صورت مـى گيـرد

 .  در زمان نيز صرفه جويى خواهد شد

در اين قسمت نقد نمره هر فرد كه بيان گر ميزان فهم فرد است و نقد نمره هر تيم كه بيان گر : نقد و بررسي-4

همچنين از روي نمرات هر بخش از محتوا، نقد كيفيت تدريس ها نيز . ميزان فهم تيم است صورت مى گيرد

 . صورت مى گيرد

هاي ايفاي نقش و حالت هاي نمـايش و عمـومى در اين مرحله الزم به توضيح است كه بخش : جمع بندى-5

در جمع بندي هاي مرحله اي يـا . روش تدريس يا در اين بند اجرا شود 2كالسـى، مى تواند به اختيار دبير در بند 

توا انجـام مـى شـود و  نهـايى انتخـاب  افراد به طور تصادفى يا آزادانه از تمام تيم ها به تعداد قسمت هاي مح

معلم از روش . يـك قسـمت  از درس توسط يك فرد و بحث در رابطه با آن در اينجا صورت مى گيرد   ارائـه

هاي توضيحى و بـارش مغـزي در جهـت ترميم آموزش و رفع اشتباهات يادگيري استفاده مى كند و شكل گيري 

 . كامل يادگيري انجام مى پذيرد

 

مورد تالش مى شود موقعيت و شرايطى بوجود آيد تا خالقيت دانش آموزان به منصـه  ظهـور  در اين 

ساخت پاورپوينت و ش، انتخاب فيلم، تهيه انيميشن، ايـن خالقيت ها ممكن است در اجراي نماي. برسـد 

دگاه هاي جالب و تهيـه و توليـد سـاير رسانه هاي آموزشى تهيه شده توسط دانش آموزان يا در قالب بيان دي

 . ديده شود.... نوانديشانه و 

فعاليت 

هاى 

خالقانه 

دانش 

 آموزان 
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  .خالقيت چيزى نيست كه از قبل تعيين شود بلكه چيزى هست كه في البداهه خلق مي شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فعاليت هاى تكميلى : ج

 

 (در جريان تدريس)تكويني : الف

 .  ريشه واژه ايران را توضيح دهيد.1

 . اقدامات هوو ْخَشْتَر را شرح دهيد.2

 دليل سقوط حكومت ماد چه بوده است؟ .0

 . قلمرو ايران در زمان كورش هخامنشى را در روي نقشه نشان دهيد.4

 از محتواي بيانيه كورش چه اطالعاتى داريد؟ .5

6.....................................   

 (رجيحا به صورت كتبي صورت مي گيردپاياني كه ترجيحاًت)ارزشيابي تراكمي : ب

 . گرفته شده است................ واژه ايران از واژه .1

 مادها در كدام قسمت ايران استقرار يافته بودند؟ .2

  □شمالى و جنوبى: د□   غربى و جنوبى: ج□   شمالى و مركزي: ب□   مناطق غربى و مركزي: الف
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   . مقايسه   كنيد

قلمرو نقشه      

   ماد   حكومت

  . آيا درباره سكونتگاه اوليه اقوام هند و اروپايى اتفاق نظر وجود دارد؟ ديدگاه خود را با تحليلى بيان كنيد.0    

 . محل آن ها را مشخص كنيد  . در نقشة زير ، محل شهرهاي هگمتانه، اوراتو و پارسه پاك شده است.4    

                

                                                                                                                                            

  
 . با يك ديد تحليلى، علل سقوط حكومت ماد را تشريح كنيد.5    

 . م مقايسه كنيدشيوه فرمانروايى آسياك مادي و كورش هخامنشى را با ه.6    

 . شجره نامه زير را كامل كنيد.1    
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 شيوه فرمانروايى كورش كبير، چه تفاوتى با فرمانروايان و فاتحان پيش از خود داشت؟ .8    

با رسم نقشه كنونى ايران در روي نقشه قلمرو هخامنشـى، وضـعيت ايـران امـروزي بـا دوران هخامنشـى .0   

 مقايسه کنيدرا 

 : زمان

دق5

 يقه 

ميـزان زمـان صـرف )بيـان خالصـه درس توسـط معلـم بـه منظـور ارائـه بـازخورد ارزشـيابى 

نگـاهى گـذرا بـه محتـواي فـيلم هـا  و نمـايش  ،(شـده ارتباط معكـوس بـا نتيجـه ارزشـيابى دارد 

 . هـاي اجـرا شده، ارائه ديدگاه فراگيران و نقد آن توسط فراگيران و اصالح توسط دبير

جمع 

بندى و 

ساخت 

دانش 

  جديد
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 : زمان

0 
 دقيقه 

تعيين و معرفى منابع براي مطالعه افرادي كه نمرات كمتري گرفته اند و مشكل يادگيري : فردى

 . دارند

نقشه هاي تركيبى ايران امروزي با دوره ماد و هخامنشى را روي كاغـذ مقـوايى بـزرگ : گروهي

ار به جهـت نصب در كالس يا تابلوي تخصصى تاريخ در راهروي مدرسه، رسم نمايند تا با اين ك

قـدرت ايـران باستان پى ببرند و از سوي ديگر اقتدار ايران در زمان حال را در حفظ حاكميت 

 . ارضى با وجـود جنـگ را، به نمايش بگذارند

 .  تكميل و درس مطالعه شود 84صفحه  2، شماره08صفحه  1 ارهفعاليت هاي شم: عمومي

، تهيـه تصـاوير سـكه و 80تا   85ز صفحه مطالعه درس جديد ا: اقدامات براى جلسه تدريس بعدى

آثار دوره هخامنشى به صورت پاوپوينت يا آلبوم عكس الكترونيكى يا كاغذي، تهيه متن ترجمـه 

شـده كتيبه بيستون، تهيه حروف الفباي خـط ميخـى و مـتن نمونـه بـراي آن، تهيـه ليسـتى از 

آموزان    پادشـاهان هخامنشى، آماده سازي سناريوي بخش هاي نمايشى توسط دانش

 .   بصورت فردي يا گروهى

تعيين 

تكاليف 

و 

اقدامات 

 بعدى 

 : زمان

2 
 دقيقه 

كتاب هاي تاريخى هخامنشيان نوشته اومستد، تاريخ ايران از آغاز تا اسالم نوشته رومن گيرشمن 

 ترجمه محمد معين، ايران باستان جلد اول نوشته حسن پيرنيا، تاريخ ماد نوشـته ديـاكونوف ؛ نـرم

ه ملى ايران، مـوزه افـزار برفـراز آسمان؛ فيلم مستند شكوه تخت جمشيد، فيلم مستند پاسارگاد؛ موز

 دو  سايت رش (http://www.ichto.ir)سايت سازمان ميراث فرهنگى؛ هرتـاريخى شـ

 (www.roshd.ir)   

معرفى 

 منابع 

 :  توجه

 د تدريس مطرح و تشريح شود و به شده تمام عوامل فرآيندر اين طرح درس كه به عنوان نمونه ارائه مى شود سعى 

لذا دبيران و طراحان محترم در تلخيص آن تا جايى كه به عناصر . خاطر بيان جزئيات تعداد صفحات افـزايش يافته است

 .  اصلى و شاكله كلى طرح آسيب نرسد، مخير خواهند بود

 و ارتقاى مهارت هاى حرفه اى معلمان تهيه شده در دبيرخان ههاى كشورى راهبرى درس تاريخ 

 


