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جمهورى اسالمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
طرح درس روزانه
نام دبير  :تقي بيگي

موضوع :تقسيمات
كشورى ايران

نام درس :
جغرافياى ايران

كالس191:پايه
دهم
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تعداد25 :نفر

هدف كلي :در پايان درس دانش آموزان بتوانند با تقسيمات كشورى ايران آشنا شوند.
هدف رفتارى :در پايان درس دانش آموزان بتوانند -1سابقه تقسيمات كشورى ايران رادر زمان
هدف ها

هخامنشيان،ساسانيان،دوره اسالمي،صفويه وزمان قاجارمقايسه كنند-2.نقشه تقسيمات كشورى ايران
را در زمان هخامنشيان و صفويه رسم كنند-3.واحد هاى كوچكتر تقسيمات كشورى ايران را نام ببرند و هريك را
توضيح دهند -4.تعداد استانهاى ايران را در سال 3013بدانند و آنها را روى نقشه نشان دهند.

روشها و
فعاليت
هاى
آموزشي

فعاليت
هاى قبل
از شروع
درس

موارد و وسايل آموزشي:كتاب ،وايت برد ،ماژيك ،كره جغرافيايي ،نقشه هاى مختلف از
ايران،سي دى آموزشي
روش هاى تدريس :سخنراني ،پرسش و پاسخ ،بارش مغزى  ،نمايش سي دى آموزشي،
روشهاى يادگيرى فعال و مشاركتي ،روش هميارى گروهي ،روش نمايشي)نمايش نقشه هاو(......

زمانبندى

دعاى شروع ،سالم و احوال پرسي،حضور و غياب  :دعا و سالم و احوال پرسي با دانش آموزان و دقت در 5دقيقه
وضع جسمي و رواني آنها ،حضور وغياب
رسيدگي به تكاليف گذشته :بررسي فعاليت هاى جلسه قبل دانش آموزان .
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سنجش رفتار ورودى)ارزشيابي تشخيصي( :پرسش از درس جلسه قبل به صورت كتبي يا شفاهي و
يا تحقيقي مطرح شود.
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فعاليتهاى
ضمن
تدريس
) ارائه
(

مطالب

رئوس مطا لب-1:مقدمه درس -2سابقه تقسيما ت كشورى در ايران  -3تقسيمات كشورى ايران
.
شامل:استان ،شهرستان ،بخش ،و دهستان را روى تابلو مي نويسيم
معرفي درس جديدو ايجاد انگيزه براى شروع درس  :بانوشتن مطا لب اساسي روى تابلو و پرسيدن
سوال هايي از دانش آموزان درباره درس جديد و جذاب نمودن مطالب با نصب چند نقشه از ايران و
استان كرمانشاه روى تابلو ونمايش چند نقشه از ايران و استان در اتاق آى تي،در دانش آموزان ايجاد
انگيزه مي كنيم و آنهارا براى ارائه درس جديد آماده مي كنيم
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شروع درس وارائه ى توضيحات مورد نياز درس :با استفاده از روش سخنراني  ،بارش مغزى و پرسش و
پاسخ و با استفاده از نقشه هاى كتاب ونمايش سي دى درس را براى دانش آموزان توضيح مي
دهيم.گستره ى كشور ايران را در زمان داريوش اول هخامنشي و نقشه مربوط به دوره هخامنشيان
راتفسير مي كنيم.كه آنها براى اداره بهتر كشورآن را به قسمت هايي به نام ساتراپ تقسيم كرده اند،در
زمان ساسانيان ايران به چهار بخش به نام هاى
سرزمين)ايالت(،حوزه)استان(،قسوگ)شهرستان(ورستاك)دهستان(تقسيم شده بود.در دوره اسالمي
خليفه مسلمين براى هرشهر حاكمي تعيين كرد.بعد از حمله مغول ايران را به اياالت متعدد تقسيم
كردند .در زمان صفويه  ،افشاريه وزنديه عناصر تقسيمات كشورى عبارت بود از :ايالت،واليت ،بلوك
وقصبه.ايران در زمان قاجار داراى 4ايالت -1آذربايجان-2،خراسان وسيستان-3،فارس و بندر-4،كرمان
و بلوچستان و  23واليت بود.
در سال ٦131با تصويب قانون تقسيمات كشورى،ايران به ده استان و 04شهرستان تقسيم شد.در
اين قانون ،هراستان به چندشهرستان ،هرشهرستان به چند بخش  ،و هربخش به چنددهستان ،وهر
دهستان به چند قصبه تقسيم شد.
جديدترين تقسيمات كشور به منظوراداره بهتر،عرضه ى خدمات مناسب تأمين نيازهاى مردم درحال
حاضر صورت گرفت و
به ترتيب شامل  -1استان كه ازبهم پيوستن چند شهرستان همجوار تشكيل شده و توسط استاندار
اداره ميشود-2،شهرستان كه از بهم پيوستن چند بخش همجوار تشكيل شده و توسط فرماندار اداره
ميشود-3،بخش كه از بهم پيوستن چند دهستان همجوارتشكيل شده وتوسط بخشدار اداره
ميشود -4،دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشورى كه از بهم پيوستن چند روستا ،مكان ومزرعه
هم جوارتشكيل ميشودو توسط دهدار اداره مي شود.
.ودر تقسيمات كشورى سال  3013ايران شامل  31استان
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042شهرستان٧195،بخش0250،دهستان و 1243شهر تشكيل يافته است.بعد از شرح اين مطالب
براى دانش آموزان ،خالصه درس وتوسط معلم يا يكي از دانش آموزان روى تابلو نوشته مي شود ،و
در پايان درس هردانش آموزى مي تواند با مراجعه به شناسنامه خود
،شهرستان ،بخش ،دهستان ،شهر ياروستا را درشناسنامه اش پيدا كند  .و همچنين در باره
تقسيمات داخلي استان كرمانشاه مطالبي براى جلسه آينده آماده كنند وبه كالس بياورند.
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ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و
پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
ارزشيابي تكويني )مرحله اى(  :چون اين درس با روشهاى مختلف پرسش و پاسخ  ،روش فعال و
مشاركتي  ،هميارى و نمايش نقشه هاى مختلف تدريس مي شود ضمن تدريس دانش آموزان فعال
هستند به سواالتي كه از آنها پرسيده مي شود پاسخ مي دهند ،و درباره تمام مباحث درس اظهار نظر
ميكنند.
جمع بندى ونتيجه گيرى  :ميزان مشاركت دانش آموزان در تمام مراحل تدريس بسيار خوب
بود آنها با عالقه و انگيزه به درس توجه كردند وفعاليتهاى درس را بصورت گروهي ومشاركتي انجام
دادند.
فعاليت
هاى
تكميلي

ارزشيابي پاياني  :در نهايت پرسش چند سوال از دانش آموزان در مورد درس ارائه شده و تكميل
فعاليتها.
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تعيين تكليف و فعاليت هاى خارج از مدرسه  :در پايان درس تكليف براى جلسه بعدى مشخص
مي شود كه شامل  :پرسش از درس بصورت كتبي يا شفاهي-2 ،نقشه استان
كرمانشاه را ترسيم و شهرستان هاى آنرا مشخص كنند -3.با مراجعه به سايت اينترنتي
استاندارى كرمانشاه،جديدترين تغييرات تقسيمات كشورى استان را تهيه و به كالس گزارش كنند-4 .
نقشه تقسيمات كشورى در ايران را ترسيم و31استان را روى آن مشخص كنند.
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