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به نام خدا
طرح درس روزانه :کتاب تاریخ()1
درس 61:هنر و معماری

پایه  :دهم

رشته  :انسانی

صفحات 141-151:نام دبیران:

وقت 03:دقیقه
هدف کلی
اهداف

 آشنایی دانش آموزان با هنر و معمری ایران در عصر باستانپس از پایان درس دانش آموز باید بتواند به این سؤاالت جواب دهد:

رفتاری

 -هنرهای ایران عصر باستان را نام ببرد.

حیطه

 -ویژگی های هنر دوره باستان را نام ببرد.

شناختی،

 -هنر و معماری عصر هخامنش را توضیح دهد.

روانی،

 -اهمیت هنر و معمار ایرن باستان را شرح دهد.

حرکتی
نگرش ها ،در این درس تالش می شود که دانش آموز:
حیطه

 -6به مطالعه هنر و معماری ایران در عصر باستان عالقمند شود.

عاطفی

 -2تمایل بیشتری برای آشنایی با شاخه های مختلف هنری در دوره ایران باستان از خود
نشان دهد.
 -0به تأثیر هنرهای قبل و بعد از این دوره در ادوار بعد توجه بیشتری نشان دهد.
 -4جهت شناخت علل رشد برخی از هنرها رغبت بیشتری از خود نشان دهد.
 -5توجه بیشتری نسبت به علل ناکامی یا عدم رشد برخی از هنرها در این دوره نشان
دهد.

رئوس

 -هنر و معماری -مادی ها -هخامنشیان -سنگ نگاره ها -فلزکاری وجواهر سازی-

مطالب

بافندگی -معماری و شهرسازیپیکرسازی -ساسانیان  -معماری و شهرسازی-

(اهداف

فلزکاری و قلم زنی -نقاشی و نگارگری -موسیقی و بافندگی

جزیی)

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.

ارزشیابی

دانش آموزان باید قبل از تدریس درس جدید بتوانند به این سوال جواب دهند:

ورودی

 هنر و معماریدر نتیجه چه عواملی رشد میکند؟چرا در یک دوره معماری و هنر نسبت به دوران های قبل و بعد از خود رشد دارد؟چند نمونه از آثار معماری ایران باستان را نام ببرند.-ارتباط بین تمدن ها چه نقشی در هنر و معماری یک دوره دارد؟

******

*****با توجه به مراحل فوق دانش آموزان آماده یادگیری مباحث جدید هستند*****.

مراحل اجرای طرح درس
روش تدریس

مراحل تدریس

وسایل آموزشی

فعالیت فراگیر

زمان

الف :امور مقدماتی:
شروع به نام خدا
 -6سالم

و

احوال

پرسی و اطالع از --------

دفترحضور،غیاب گوش دادن،ارائه

وضعیت

2دقیقه

تکلیف

جسمی،روحی
فراگیران.
 -2حضورر،

غیاب،

جمع آوری تکالیف
جلسه گذشته.
ب:اجزای ارزشیابی ورودی
سؤاالت ارزشیابی ورودی پرسش،پاسخ
پرسیده می شود.

کتاب

دقت و پاسخ به 2دقیقه
سؤاالت
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ج-ایجاد انگیزه،آماده سازی؛
 -6نشان دادن تصاویر
کتاب.

پرسش ،پاسخ

کتاب

 -2دیدن عناوین اصلی

نگاه

و

دقت

در 2دقیقه

تصاویر کتاب

کتاب.
د :ارائه درس:

توضیحی،

Power point

بررسی هنر و معماری ایران مشارکتی ،پرسش،

دقت و پاسخ به 0دقیقه
سؤاالت

در دوره باستان و ویژگی پاسخ و مشارکتی
های برجسته آن.
مادی ها :توضیح در مورد توضیحی،سخنرانی Power point
کتاب
ماد و پاسخگویی
آثار مادی ،معرفی آن.
دیاکانف

دقت،یادداشت برداری 2دقیقه

توضیح در مورد هخامنشیان

توضیحی،
مشارکتی ،پرسش،
پاسخ و مشارکتی

توضیح در مورد ساسانیان

Power point

دقت،یادداشت برداری 0دقیقه
و پاسخگویی

توضیحی،
مشارکتی ،پرسش،
پاسخ و مشارکتی

دقت،یادداشت برداری 4دقیقه

Power point
تاریخ و پاسخگویی
کتاب
ساسانیان
کریستین سن

توضیح در مورد معماری و توضیحی،

Power point

دقت،یادداشت برداری 7دقیقه
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و پاسخگویی

شهرسازی،سنگ نگاره ها ،مشارکتی ،پرسش،
نقاشی ،فلزکاری و قلم پاسخ و مشارکتی
زنی،موسیقی و بافندگی
هـ جمع بندی و نتیجه گیری
از مطالب:

پرسش و پاسخ

کتاب درسی

با کمک فراگیران جمع بندی

مشارکت فراگیر در 2دقیقه
جمع بندی مطالب

مطالب صورت می گیرد.

و :ارزشیابی پایانی:
پاسخ دادن به سؤاالت

کتاب درسی
پرسش و پاسخ

پاسخ

شفاهی

به 2دقیقه

پرسش دبیر

ز :تعیین تکلیف
طرح 63درس تشریحی از ********** معرفی چند کتاب دقت
رابطه

متن کتاب.

در

تحقیق در باره هنرهای دیگر

موضوع درسی

فراگیران6 ،دقیقه

با یادداشت برداری

این دوره که در کتاب نیامده
است.

سؤاالت ارزشیابی پایانی:
 دو مورد از ویژگی های هنر و معماری عصر هخامنشیان را توضیح دهید. برجسته ترین نوآوری های دوره اشکانی و ساسانی را شرح دهید. -سه مورد از عوامل رونق و شکوفایی هنر و معماری ایران در دوران باستان را بیان کنید.

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.

