
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 

 www.asemankafinet.irپژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 

 طرح درس روزانه

مدت  نفر52تعداد: 

 دقیقه 09جلسه:

 پایه کالس:

 دهم 

 نام درس : 

 جغرافیای ایران 

موضوع: تقسیمات 

 کشوری ایران 

   نام دبیر : 

 هدف کلی: در پایان درس دانش آموزان بتوانند با تقسیمات کشوری ایران آشنا شوند. 

 هدف ها 

 سابقه تقسیمات کشوری ایران رادر زمان   -1هدف رفتاری: در پایان درس دانش آموزان بتوانند

ایران نقشه تقسیمات کشوری -5هخامنشیان،ساسانیان،دوره اسالمی،صفویه وزمان قاجارمقایسه کنند.

واحد های کوچکتر تقسیمات کشوری ایران را نام ببرند و -3را در زمان هخامنشیان و صفویه رسم کنند.

 بدانند و آنها را روی نقشه نشان دهند. 1303تعداد استانهای ایران را در سال  -4هریک را توضیح دهند.

 زمانبندی

موارد و وسایل آموزشی:کتاب، وایت برد، ماژیک، کره جغرافیایی، نقشه های مختلف از 

 ایران،سی دی آموزشی 

روشها و 

فعالیت 

های 

 آموزشی 

روش های تدریس: سخنرانی ،پرسش و پاسخ ، بارش مغزی ، نمایش سی دی آموزشی 

نمایش )روهی، روش نمایشی،روشهای یادگیری فعال و مشارکتی ،روش همیاری گ

 (...... نقشه هاو

دعای شروع، سالم و احوال پرسی،حضور و غیاب : دعا و سالم و احوال پرسی با دانش آموزان  دقیقه 2

 و دقت در وضع جسمی و روانی آنها، حضور وغیاب 

فعالیت 

های قبل 

از شروع 

 درس 

 رسیدگی به تکالیف گذشته: بررسی فعالیت های جلسه قبل دانش آموزان.   دقیقه 19

: پرسش از درس جلسه قبل به صورت کتبی (ارزشیابی تشخیصی)نجش رفتار ورودیس دقیقه 19

 یا شفاهی و یا تحقیقی مطرح شود. 

 دقیقه 2
کشوری تقسیمات  -3سابقه تقسیما ت کشوری در ایران  -5مقدمه درس-1رئوس مطا لب:

 . را روی تابلو می نویسیم ایران شامل:استان ،شهرستان، بخش، و دهستان
فعالیتهای 

 ضمن 

 تدریس 

 ارائه  )

 مطالب
) 

معرفی درس جدیدو ایجاد انگیزه برای شروع درس :  بانوشتن مطا لب اساسی  روی تابلو و  دقیقه 19

پرسیدن سوال هایی از دانش آموزان درباره درس جدید و جذاب نمودن مطالب با نصب چند 

نقشه از ایران و استان کرمانشاه روی تابلو ونمایش چند نقشه از ایران و استان  در اتاق آی 

 موزان ایجاد انگیزه می کنیم و آنهارا برای ارائه درس جدید آماده می کنیم تی،در دانش آ
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 دقیقه 49

شروع درس وارائه ی توضیحات مورد نیاز درس: با استفاده از روش سخنرانی ، بارش مغزی و 

پرسش و پاسخ و با استفاده از نقشه های کتاب ونمایش سی دی درس را برای دانش آموزان 

توضیح می دهیم.گستره ی کشور ایران را در زمان داریوش اول هخامنشی و نقشه مربوط به 

تفسیر می کنیم.که آنها برای اداره بهتر کشورآن را به قسمت هایی به نام دوره هخامنشیان را

 ساتراپ تقسیم کرده اند،در زمان ساسانیان ایران به چهار بخش به نام های 

تقسیم شده بود.در دوره (دهستان)ورستاک(شهرستان)،قسوگ(استان)،حوزه(ایالت)سرزمین

اسالمی خلیفه مسلمین برای هرشهر حاکمی تعیین کرد.بعد از حمله مغول ایران را به ایاالت 

متعدد تقسیم کردند. در زمان صفویه ، افشاریه وزندیه عناصر تقسیمات کشوری عبارت بود 

خراسان -5ن،آذربایجا-1ایالت 4از: ایالت،والیت، بلوک وقصبه.ایران در زمان قاجار دارای 

 والیت بود.  53کرمان و بلوچستان و -4فارس و بندر،-3وسیستان،

شهرستان  40با تصویب قانون تقسیمات کشوری،ایران به ده استان و  1311در سال 

تقسیم شد.در این قانون، هراستان  به چندشهرستان، هرشهرستان به چند بخش ، و 

 تقسیم شد. هربخش به چنددهستان، وهر دهستان به چند قصبه 

جدیدترین تقسیمات کشور به منظوراداره بهتر،عرضه ی خدمات مناسب تأمین نیازهای مردم 

 درحال حاضر صورت گرفت و  

استان که ازبهم پیوستن چند شهرستان همجوار تشکیل شده و توسط  -1به ترتیب شامل 

یل شده و شهرستان که از بهم پیوستن چند بخش همجوار تشک-5استاندار اداره میشود،

بخش که از بهم پیوستن چند دهستان همجوارتشکیل شده -3توسط فرماندار اداره میشود،

دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری که از بهم  -4وتوسط بخشدار اداره میشود،

 پیوستن چند روستا ،مکان ومزرعه هم جوارتشکیل میشودو توسط دهدار اداره می شود. 

 استان  31ایران شامل  1303 .ودر تقسیمات کشوری سال

شهر تشکیل یافته است.بعد از شرح  1543دهستان و 5250بخش، 1921شهرستان،450

این مطالب برای دانش آموزان ،خالصه درس وتوسط معلم یا یکی از دانش آموزان روی تابلو 

 نوشته می شود، و در پایان درس  هردانش آموزی می تواند با مراجعه به شناسنامه خود 
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،شهرستان ،بخش، دهستان ،شهر یاروستا را درشناسنامه اش پیدا کند .  و  همچنین در باره 

 تقسیمات داخلی استان کرمانشاه مطالبی برای جلسه آینده آماده کنند وبه کالس بیاورند. 
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: چون این درس با روشهای مختلف پرسش و پاسخ ، روش  (مرحله ای)ارزشیابی تکوینی 

ی،  همیاری  و نمایش نقشه های مختلف  تدریس می شود ضمن تدریس دانش فعال و مشارکت

آموزان فعال هستند  به سواالتی که از آنها پرسیده می شود پاسخ می دهند، و درباره تمام 

 مباحث درس اظهار نظر میکنند. 

  

جمع بندی ونتیجه گیری : میزان مشارکت دانش آموزان در تمام مراحل تدریس بسیار خوب 

بود آنها با عالقه و انگیزه به درس توجه کردند وفعالیتهای درس را بصورت گروهی ومشارکتی 

 انجام دادند. 

فعالیت 

های 

 تکمیلی 

 دقیقه 5
آموزان در مورد درس ارائه شده و ارزشیابی پایانی : در نهایت پرسش چند سوال از دانش 

  تکمیل فعالیتها.

 دقیقه 5

تعیین تکلیف و فعالیت های خارج از مدرسه : در پایان درس تکلیف برای جلسه بعدی 

نقشه استان -5پرسش از درس بصورت کتبی یا شفاهی،  -1مشخص می شود که شامل :

مراجعه به سایت اینترنتی با  -3کرمانشاه را ترسیم و شهرستان های آنرا مشخص کنند.

استانداری کرمانشاه،جدیدترین تغییرات تقسیمات کشوری استان را تهیه و به کالس گزارش 

 استان را روی آن مشخص کنند.  31نقشه تقسیمات کشوری در ایران را ترسیم و-4کنند .

  

  

  


