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 به نام خدا 

 نمونه طرح درس روزانه 

دقيقه 58مدت جلسه: 

  101-191تعداد صفحات: 

  تهيه كننده: 

تاريخ اجرا: هفته سوم 

 بهمن 

 وسايل كمك آموزشي: 

كتاب ايران در قرون وسطا -1

اثر ديويد مورگان ترجمه عباس 

 مخبر  

تصاوير و عكس هايي از آثار  -1

قرون اول هجرى از )اين دوره

 (تا قرن دهم

3- Cd  كمك آموزشي 

 برد هوشمند -4

 اينترنت -8

كتاب تاريخ ايران 

 (1)وجهان

  10شماره درس:

عنوان درس:اوضاع اجتماعي 

رود اسالم تا از و)واقتصادى ايران

 (تاسيس حكومت صفويه

پايه 

 تحصيلي: 

دوم 

 ادبيات 

  

 33تعداد:

 نفر 

 

 هدف كلي درس: آشنايي با فرهنگ وتمدن ايران در دوره اسالمي  

 هدف هاى جزئي  هدف هاى رفتارى  سطوح حيطه شناختي 

 تجزيه  ارزشيابي 

و 

 تحليل 

 كاربرد 

 درك 

و 

 فهم 

 دانش 

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

يك نمونه از فعاليت اجتماعي  -1  *  *     

 مردم را بيان كند.  

آثار وپيامد هاى اجتماعي ورود  -1

 اسالم را بداند.  

چند مورد از شهرهاى مهم ايران در  -1  *       

دوره سلسله هاى مختلف را به همراه 

 فعاليت عمده آن بيان كند.  

وضعيت شهرنشيني در ايران آن  -1

 روزگار را بداند.  

  

   كلي

مش

خ

صا

 ت
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در مورد شهر محل سكونت خود  -3    *     

 بتواند آثارى رابيان كند. 

عناصر واجزا اصلي شهر ايراني  -3

 را نام ببرد.  

با وضعيت پوشاك ايرانيان  -4 بتواند برخي از پوشاك را نقاشي كند. -4   *  

 آشنا شود.

بتواند براى شهر خودش داليل رونق  -8      *   

 يا ركود را برشمرد.  

داليل ركود ورونق كشاورزى  -8

 ايران را بداند.  

مهم ترين كاالهاى صادراتي ايران  -3  *       

 آن روزگار را نام ببرد. 

با وضعيت تجارت وبازرگاني  -3

 ايران آن روزگار آشنا شود. 

تاثيراتي كه ماليات در رونق  -7        * 

وشكوفايي يا عدم شكوفايي در اوضاع 

سياسي واقتصادى ايران داشته است را 

 بيان كند. 

با سيستم ماليات گيرى آن  -7

 زمان آشنا شود. 

  
زمان  

 الزم 

دانش 

 آموز 
 معلم 

وسايل 

مورد 

 نياز 

 روش و فعاليت هاى پيشنهادى مراحل تدريس 

 سالم و احوالپرسي با دانش آموزان   -      8  

 توجه به شرايط جسمي و روحي دانش آموزان   -

حضور و غياب آنان و درخواست علت غيبت احتمالي  -

 جلسه قبل برخي از دانش آموزان  

  

 سالم و احوالپرسي 

 و حضور و غياب 

كالس درس به همراه برد هوشمند،اينترنت،كتاب          

 درسي نصب شده 
 فضاى آموزشي  

قبل از شروع درس، درس گذشته را به صورت كتبي       18   
 ارزشيابي تشخيصي  



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 
 

 

 يا شفاهي از دانش آموزان مي پرسيم. 

معرفي درس  نكات مهم  وعناوين درس روى تابلو نوشته شود.   -      10  

 جديد 

و به كمك سه روش فعال  ITبا استفاده از روش          

تدريس اعضاى تيم و الگوى ياران در يادگيرى 

 وبارش مغزى اين درس تدريس مي شود. 

 روش تدريس 

  30       

 

رايانه 

 تابلو 

 عكس 

 و 

 كتاب 

 درسي 

نفره  4الي  3گروه  8قبالً دانش آموزان به  -1

 تقسيم شده اند.  

  01معرفي سايت هاى تاريخي مربوط به درس  -1

هر گروه به اينترنت مراجعه كند و در مورد  -3

وضعيت پوشش زنان،معمارى،هنر،كاروانسراهاو... 

 مطالبي را جستجو نمايد.  

هر گروه جداگانه در مورد مسائل زير نكات كليدى  -4

 را جستجو نمايد.  

پوشاك مردان وزنان در آغاز دوره اسالمي يا دوره  -

 صفويه چگونه بوده است.؟  

 كاربرى كاروانسراها چه بوده است؟   -

شهرهاى بزرگ ومهم كدام شهرها بوده اند وچه  -

 نقشي در اعتالى فرهنگي ايران داشته اند.  

 چند بناى مهم در اين دوران را معرفي كنند.  -

 ارائه درس جديد  
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 انواع ماليات در گذشته چگونه بوده است؟ -

 زمان   

 الزم 

دانش 

 آموز 

وسايل  معلم 

مورد 

 نياز 

  

 تابلو 

رايانه 

 كتاب 

هر گروه خالصه اطالعات يافته شده از اينترنت را  -8

نوشته در حد توان تصاويرى از دوره مورد بحث را نيز 

يافته و پرينت آن را نيز بگيرند. و اطالعات را در 

 كالس ارائه دهند.  

در حين تدريس مشاركتي معلم به كمك روش  -3

بارش مغزى سئواالت مهم و كليدى را مطرح كند و 

از دانش آموزان بخواهد هرآنچه به فكرشان مي رسد 

 به كمك اطالعات يافته شده بيان كنند.  

پاسخ ها دسته بندى شود و پاسخ صحيح به كمك  -7

 معلم و دانش آموزان مطرح گردد. براى طرح پرسشها

 حتماً از تابلو استفاده شود. 

 ارائه درس جديد  
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 10       

از روى برد هوشمند كتاب باز شود ونكات مهم براى 

 دانش آموزان مشخص شود.  

جمع بندى و  

 نتيجه گيرى 

  
 10   

با طرح چند سئوال از مطالب تدريس شده يادگيرى دانش   

 آموزان را ارزيابي مي كنيم. 
 ارزشيابي پاياني  

  

8   

 درس جديد را مطالعه كنند.   -  

هر گروهي به يكي از سؤاالت انديشه و جست وجو  -

 كتاب به دلخواه پاسخ دهد.  

تصاويرى از موضوعات مورد بحث درس تهيه كرده،  -

 در كالس ارائه دهند.  

تعيين تكليف جلسه 

 بعد  

  

  

  


