
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 
 

 

 تعالي باسمه                                                               

 طرح درس                                                            

  

دهم   كالس:پايه

تعداد فراگير 

 نفر03:

  تاريخ:تهيه: 

  دقيقه 54مدت  اجرا:

نام درس:تاريخ ايران 

 وجهان 

  ( 1باستان)

موضوع درس چهارم: فقط 

    بخش مصر

  

مشخصات 

  كلي

 

 

 

آشنايي با مصر و دستاوردهای علمي و تمدني آن 

 كشور

  كلي

 

 اهداف

 ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

 

 نناآ ینكها مگر كند نمی نگرگورا د قومی هیچ لحا نداوخد

 كنند نگو گررا د دخو ضعو دخو

 

 ديني

 

 .  ندابتودرس  نپایادر  گیرافر
 رفتاری



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 
 

 

 بگویدرا  مصر یخیرتا يهادوره - 1

را  ردمو یندر ا نكاهنا ظایفو و پرستش ردمو نیااخد-2 

  كند نبیا

  هدد توضیح دجساا دنكر مومیایی ردمودر - 3

را  مطالبی نهاآ موقعیتو  جتماعیا تطبقا ردمودر - 4

  كند نبیا

 تو نهاآ دبرركا ومصردر  یجرا طخطو اعنوا ردمودر - 5

 هدد ضیح

 مطالبی مصر هباشكوو غنی ريمعما رثاآ یگرود امهرا ردمودر -6

 . بگوید
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بارش مغزي،روش فعال اعضاي   زمان

  تیم،اكتشافی،یادگیري ،جستجوي اینترنتی،سخنرانی 

الگوهای 

  تدريس

  

  انتخاب 

تاشو،سواالت تستی تكثیر شده به تعداد  تابلو،اینترنت،دي   

  كتاب،تصاویر،اسالید دانش آموزان،

رسانه 

  های

  آموزشي

شروع كالس با نام خدا وآیه یا یك حدیث از بزرگان،سالم  2

  واحوالپرسی،حضور وغیاب واشاره به مناسبتهاي روز 

كارهای -

  مقدماتي 

  
  
  
  

مراحل 

  اجرا

  
 5 

قبل از شروع درس براي اطالع از اینكه درس قبل را یاد گرفته 

وهم چنین براي ایجاد آمادگی درس جدید از درس قبل چند 

سوال به صورت انفرادي پرسیده می شود .مثال،تمدن هاي میان 

  دورود را نام ببرد وبگوید كه چطور از بین رفتند؟ 

-

 ارزسيابي 

  تشخيصي 

پیشخوانی درس جدید از دانش آموزان سوال ابتدا با توجه به  3 

می شود چه چیزهایی در مورد تمدن مصر برایشان جالب بوده 

  است وجوابهارا روي تابلومی نویسیم .

  

-

 آماده 

  سازی 

 :فراگيران فعاليت   

 گوش می دهند

  :فعاليت معلم      ارائه درس-

ابتدا معلم خود مقدمه اي از مصر 

  می گوید.
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مطالب خواسته شده از سوي 

فراگیران دنبال می شودو نمونه 

 برداري می گردد  

  
ازفراگیران خواسته می شودكه در 

گروههاي مساوي در كنارسیستمها 

قرار بگیرند وهر گروه در مورد 

موضوعاتی كه به آنها واگذار می شود  

در اینترنت جستجو كنند وبعد از 

یادداشت برداري آنهارا بیان كنند .ودر 

این زمان نكات مهم درس را روي تابلو 

 می نویسد. 

  
  
 25 

دوره هاي تاریخی مصر در مورد 

  ازاینترنت هرچی پیدا كرده می گوید.

از فراگیران می خواهد كه در مورد 

  مطالب خود صحبت كنند.

مطالب گفته شده را جمع وجور   گوش می دهند.

  می كند.

در مورد دین وخدایان مورد پرستش 

  در مصر سر گروه صحبت می كند.

  گروه بعدي بگوید.

  

  دهند.ومی بینند.گوش می 

  

معلم یكسري توضیحات اضافه بر آنچه 

گفته شد را می گوید.واسالید هاي 

خدایان ومكان هاي مقدس در مصر 

  باستان  را نمایش می دهد.

   گوش می دهد.  در مورد مومیایی كرد ن حرف می زند.
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مطالب اضافه بر كتاب را در مورد   گوش می دهند.

  بیان می كند. چگونگی مومیایی كردن

.گروه بعدي را می خواهد كه   در مورد كاهنان مطالبی را می گوید.

  صحبت كنند.

 

مطلب بیشتر را كه عنوان نشده را بیان   گوش می دهند.

  می كند.

در مورد ادبیات وانواع خطوط  آنها 

  می گوید.

.گروه بعدي را می خواهد كه 

  صحبت كنند.

  توضیحات اضافه را می دهد.  گوش می دهند.

درمورد اهرام،معابدوآثار به جا مانده 

  می گوید.

.گروه بعدي را می خواهد كه 

  صحبت كنند.

 

معلم عالوه بر توضیحات دانش آموزان،   گوش می دهند.

مختصر ي مورد چگونگی ساخت اهرام 

  صحبت می كند.

در مورد پیشرفت مصریان در علومی 

پزشكی،نجوم وریاضی وعلت آن مانند 

  صحبت می كند.

گروه بعدي را می خواهد كه 

  صحبت كنند.

معلم در اینجا مطالب درس را جمع كرده ونتیجه : جمع بندی ونتيجه گيری 5 

گیري می كندواز تصاویرواسالیدهاي آماده شده،كتابهاي غیر درسی مرتبط با 

  موضوع،عكس هاي كتاب استفاده می كند.

  
  

فعاليتهای 
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بادادن سواالت تستی تكثیر شده به تعداد دانش آموزان یاد 

  گیري آنها را می سنجیم. 

-

ارزشيابي 

  تكويني 

  تكميلي

در مورد فراعنه ذكر شده در كتاب تحقیق كنند،در مورد ساختمان اهرام  

  تحقیق كنند.

-

تعيين 

  تكليف 

 

تعیین -  تحقیقات انجام شده می باشد.نمایش فیلم مصر باستان و كنفر انس   

موضوع 

جلسه 

  آینده

  

  


