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 به نام خدا

 79-79سال تحصیلی   

 طرح  درس سالیانه تاریخ

       

 ماه هفته جلسات تعداد  شیوه پیشنهادی تدریس صفحه فعالیت های تکمیلی

 شرح وظایف آنان گروه بندی و ،یان انتظارات خودب آشنایی با دانش آموزان، معرفی خود و

 تاریخ بیداریجدیدتر مثل نادره و یک نمونه کتاب به شیوه  درهکتاب تاریخ نگاری به شیوه سنتی مثل معرفی یک نمونه 

 ایرانیان و قرائت متن هایی از قبل انتخاب شده از کتب معرفی شده

2-9 

 
 نتیپومشارکتی با پاور سخنرانی و

 : تاریخ نگاری و1درس 

منابع   آشنایی با گونه های

 دوره معاصر

 

هر هفته 

یک جلسه 

دقیقه   79

 ای

 اول

 مهر

 

معرفی یک های معرفی شده در درس و  ش کالسی؛ نوشتن نکات کلیدی روی تابلو استفاده از عکس، استفاده ازکتابپرس

 خاطرات و... کتاب تاریخی، سفرنامه، عکس، فیلم، نمونه سند،
9-15 

 نتیپوهمیاری با پاور روش سخنرانی و

 

 منابع :گونه های1درس 

 تاریخی دوره معاصر
 دوم 1

گیتی  تاریخ ،امیر نیاکویی : ایران در عصر نادراثر مایکل اکسورثی ترجمه زیبا کالم و سیدرفی کتابمع پرسش کالسی؛

 آخرین روزهای لطفعلی خان زند اثر سر هار فورد جونز و.... ،گشای میرزا محمد صادق نامی
16-25 

روش فعال پیش سازمان دهنده به همراه 

 ایفای نقش

: ایران و جهان 2درس

 ره معاصردو در آستانه
 سوم 1

 2تاریخ جهانی ج تاریخ امپراتوری عثمانی از امامی خویی؛ معرفی کتاب : پرسش کالسی؛

 و..... احمد بهمنش مترجم اثرشارل دو الندلن،

25-11 

 
 نتیپوبارش مغزی با پاور روش سخنرانی و

: ایران و جهان 2درس

 در آستانه  دوره معاصر
 چهارم 1

 معرفی کتاب نقشه تاریخی، تابلو، وتصویر  استفاده از عکس و

 کتبی امتحان
12-19 

نت یپوروش درک مفهوم با پاور سخنرانی،

 و نقشه و...

: سیاست و حکومت در 1درس

 عصر قاجار
1 

 اول

 

 آبان

 معرفی کتاب نقشه تاریخی، تابلو، تصویر و پرسش کالسی؛ استفاده از عکس و 
19-09 

 

روش فعال درک مفهوم با  سخنرانی،

 نت و نقشه و.....یپوپاور

: سیاست و حکومت در 1درس

 عصر قاجار
 دوم 1

 06-01 معرفی کتاب نقشه تاریخی، رسم خط زمان، پرسش کالسی؛ استفاده از عکس و تابلو و
نت و نقشه یبا پاورپو همیاری، سخنرانی،

 و....

: سیاست و حکومت در 1درس

 عصر قاجار
 سوم 1
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 51-09 عکس و تابلو ورسم خط زمان ،نقشه تاریخی ؛معرفی کتاب(انواع کتب خاطرات و سفرنامه ها و)......پرسش کالسی؛ استفاده از 
الگوی یاران در 

 یادگیری،سخنرانی،پاورپونت

: اوضاع اجتماعی 9درس

،اقتصادی و فرهنگی 

عصر قاجار/اوضاع 

 اقتصادی-اجتماعی

 چهارم 1

 و تابلواستفاده از عکس  معرفی کتاب ؛ پرسش کالسی ؛
51-69 

 

روش فعال درک مفهوم با  سخنرانی،

 نتیپوپاور

: اوضاع اجتماعی، 9درس

اقتصادی و فرهنگی عصر 

 قاجار/اوضاع  فرهنگی

 آذر اول 1

 هایی از این دوره خط زمان ،تابلو و فیلم نشان دادن عکسکمک آموزشی، cdاستفاده  پرسش کالسی؛
-119  

120 
 مباحثه نت،یپاورپو ،سخنرانی،

 : نهضت ملی شدن7سدر

 صنعت نفت ایران
 دوم 1

 دی

 معرفی کتاب ،cdنشان دادن عکس و نقشه تاریخی و  ،فاده از ترسیم خط زمان وقایع درساست پرسش کالسی؛
-116 

111 
 انقـالب اسالمـی :19درس  نتیپومشارکتی با پاور سخنرانی و

 سوم 1

 بلوتا و cdاستفاده ازعکس و نقشه تاریخی و  پرسش کالسی؛
-116  

111 
 انقـالب اسالمـی: 19درس  روش فعال اعضای تیم

 نشان دادن عکس ،فاده از ترسیم خط زمان وقایع درسامتحان کتبی؛ معرفی کتاب ، است
-101 

119 

مباحثه با ، سخنرانی، روش فعال پروژه 

 نتیپوپاور

: استقرار و تثبیت نظام 11درس

 جمهوری اسالمی
 چهارم 1

زتعطیالت نورو  
 اول

 
 فروردین

 

 دوم

 ترسیم خط زمان وقایع درس پرسش کالسی؛ معرفی کتاب استفاده از عکس و تابلو،
-109  

101 
 پروژه نت ویپاورپو سخنرانی، بارش مغزی،

: استقرار و تثبیت نظام 11درس

 جمهوری اسالمی
 سوم 1

 خط زمان و...ترسیم  معرفی فیلم، معرفی کتاب، نشان دادن تصاویری  مربوط به درس،

 امتحان تست یا تشریحی

-150  

109 
 اعضای تیم سخنرانی،

:جنگ تحمیلی و دفاع 12درس

 مقدس
 چهارم 
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 ترسیم خط زمان وقایع درس پرسش کالسی؛ معرفی کتاب استفاده از عکس و تابلو،
-159  

155 

با  مغزیبارش  سخنرانی، مشارکتی،

 نتیپاورپو

:جنگ تحمیلی و دفاع 12درس

 مقدس
 لاو 1

 دوم 1 مرور درس ها   مسابقه ای رقابتی و پرسش کالسی به صورت گروهی و اردیبهشت

 سوم 1    یا جبرانی مرور درس ها،

-   
 چهارم 1 

 


