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باسمه تعالي
طرح درس
مشخصات
كلي

نام درس:تاريخ ايران

تهيه :تاريخ:

وجهان

مدت اجرا 54:دقيقه

كالس:پايه دهم
تعداد

باستان()1

فراگير

03:نفر

موضوع درس چهارم :فقط
بخش مصر

كلي
آشنايي با مصر و دستاوردهای علمي و تمدني آن
اهداف

كشور
ديني

ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
ﺧداوند حال هیﭻ ﻗومی را دﮔرﮔون نﻤی ﻛﻨد مﮕر ایﻨﻜﻪ آنان
ﺧود وضﻊ ﺧود را دﮔر ﮔون ﻛﻨﻨد

رفتاری
فراﮔیر در ﭘایان درس بتواند .

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
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- 1دوره هاي ﺗاریخی مصر را بﮕوید
-2ﺧدایان مورد ﭘرﺳتش و وﻇایﻒ ﻛاهﻨان در ایﻦ مورد را
بیان ﻛﻨد
- 3در مورد مومیایی ﻛردن اﺟساد ﺗوضیﺢ دهد
- 4در مورد ﻃﺒقات اﺟتﻤاﻋی و موﻗﻌیﺖ آنها مﻄاﻟﺒی را
بیان ﻛﻨد
- 5در مورد انواع ﺧﻄوط رایﺞ در مصرو ﻛاربرد آنها ﺗو
ضیﺢ دهد
-6در مورد اهرام ودیﮕر آﺛار مﻌﻤاري ﻏﻨی وباﺷﻜوه مصر مﻄاﻟﺒی
بﮕوید .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد
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انتخاب

الگوهای

اﻋضاي
فﻌال
مغزي،روش
بارش
ﺗیم،اﻛتشافی،یادﮔیري ،ﺟستجوي ایﻨترنتی،ﺳخﻨرانی

رسانه

ﺗابلو،ایﻨترنﺖ،دي ﺗاﺷو،ﺳواالت ﺗستی ﺗﻜثیر ﺷده بﻪ ﺗﻌداد
دانش آموزان ،ﻛتاب،ﺗصاویر،اﺳالید

تدريس
های

زمان

آموزشي
-كارهای

ﺷروع ﻛالس با نام ﺧدا وآیﻪ یا یك حدیث از بزرﮔان،ﺳالم 2
واحواﻟپرﺳی،حضور وﻏیاب واﺷاره بﻪ مﻨاﺳﺒتهاي روز

-

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؟

مقدماتي
مراحل

ارزسيابي

اجرا

تشخيصي

آماده

ابتدا با ﺗوﺟﻪ بﻪ ﭘیشخوانی درس ﺟدید از دانش آموزان ﺳوال
می ﺷود چﻪ چیزهایی در مورد ﺗﻤدن مصر برایشان ﺟاﻟب بوده
اﺳﺖ وﺟوابهارا روي ﺗابلومی نویسیم .

سازی
-ارائه درس

:فعاليت معلم

ابتدا مﻌلم ﺧود مقدمﻪ اي از مصر
می ﮔوید.

:فراگيران فعاليت
ﮔوش می دهﻨد
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد
 .برای خرید فایل ورد و قابل
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پژوهشی
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مراجعه
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ازفراﮔیران ﺧواﺳتﻪ می ﺷودﻛﻪ در مﻄاﻟب ﺧواﺳتﻪ ﺷده از ﺳوي
ﮔروههاي مساوي در ﻛﻨارﺳیستﻤها فراﮔیران دنﺒال می ﺷودو نﻤونﻪ
ﻗرار بﮕیرند وهر ﮔروه در مورد برداري می ﮔردد
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.
از فراﮔیران می ﺧواهد ﻛﻪ در مورد در مورد دوره هاي ﺗاریخی مصر
ازایﻨترنﺖ هرچی ﭘیدا ﻛرده می ﮔوید.
مﻄاﻟب ﺧود صحﺒﺖ ﻛﻨﻨد.
مﻄاﻟب ﮔفتﻪ ﺷده را ﺟﻤﻊ وﺟور
می ﻛﻨد.

ﮔوش می دهﻨد.

ﮔروه بﻌدي بﮕوید.

در مورد دیﻦ وﺧدایان مورد ﭘرﺳتش
در مصر ﺳر ﮔروه صحﺒﺖ می ﻛﻨد.

مﻌلم یﻜسري ﺗوضیحات اضافﻪ بر آنچﻪ
ﮔفتﻪ ﺷد را می ﮔوید.واﺳالید هاي ﮔوش می دهﻨد.ومی بیﻨﻨد.
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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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
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مﻄاﻟب اضافﻪ بر ﻛتاب را در مورد ﮔوش می دهﻨد.
چﮕونﮕی مومیایی ﻛردن بیان می ﻛﻨد.
.ﮔروه بﻌدي را می ﺧواهد ﻛﻪ
صحﺒﺖ ﻛﻨﻨد.

در مورد ﻛاهﻨان مﻄاﻟﺒی را می ﮔوید.

مﻄلب بیشتر را ﻛﻪ ﻋﻨوان نشده را بیان ﮔوش می دهﻨد.
می ﻛﻨد.
.ﮔروه بﻌدي را می ﺧواهد ﻛﻪ
صحﺒﺖ ﻛﻨﻨد.

در مورد ادبیات وانواع ﺧﻄوط آنها
می ﮔوید.

ﺗوضیحات اضافﻪ را می دهد.

ﮔوش می دهﻨد.

.ﮔروه بﻌدي را می ﺧواهد ﻛﻪ
صحﺒﺖ ﻛﻨﻨد.

درمورد اهرام،مﻌابدوآﺛار بﻪ ﺟا مانده
می ﮔوید.

مﻌلم ﻋالوه بر ﺗوضیحات دانش آموزان ،ﮔوش می دهﻨد.
مختصر ي مورد چﮕونﮕی ﺳاﺧﺖ اهرام
صحﺒﺖ می ﻛﻨد.
ﮔروه بﻌدي را می ﺧواهد ﻛﻪ
صحﺒﺖ ﻛﻨﻨد.

در مورد ﭘیشرفﺖ مصریان در ﻋلومی
مانﻨد ﭘزﺷﻜی،نجوم وریاضی وﻋلﺖ آن
صحﺒﺖ می ﻛﻨد.

جمع بندی ونتيجه گيری :مﻌلم در ایﻨجا مﻄاﻟب درس را ﺟﻤﻊ ﻛرده ونتیجﻪ
ﮔیري می ﻛﻨدواز ﺗصاویرواﺳالیدهاي آماده ﺷده،ﻛتابهاي ﻏیر درﺳی مرﺗﺒط با
فعاليتهای
موضوع،ﻋﻜس هاي ﻛتاب اﺳتفاده می ﻛﻨد.
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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
آسمان

پژوهشی

مراجعه

کنید
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-

تكميلي

ارزشيابي

بادادن ﺳواالت ﺗستی ﺗﻜثیر ﺷده بﻪ ﺗﻌداد دانش آموزان یاد
ﮔیري آنها را می ﺳﻨجیم.

5

تكويني
تعيين

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

تكليف
ﺗﻌییﻦموضوع
ﺟلسﻪ
آیﻨده

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

