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 باسمه تعالی         

 (IT)طرح درس به روش 

 

 مشخصات

 کلی

 (1نام درس:تاریخ ایران وجهان)

 

 مصر،هدیه نیل:درس موضوع

 کننده: تهیه

 اجرا:تاریخ 

 دقیقه45مدت اجرا:

 

  ادبیات ومدکالس:

 نفر 30تعداد فراگیر: 

 

 

 

 

 

 اهداف

 ی آن کشورمصر باستان ودستاوردهای علمی وتمدن  آشنایی با کلی          

 

 دینی        

 

 ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم  
 ندون کنخداوند حال هیچ قومی را دگرگون نمی کند مگر اینکه آنان خود وضع خود را دگر گ

 

 

        

 رفتاری       

 فراگیر در پایان درس بتواند

 را بگوید. دوره های تاریخی مصر-1

 را بیان کند. رستش و وظایف کاهنان در این موردخدایان مورد پ-2

 توضیح دهد. مومیایی کردن اجساددر مورد -3

 مطالبی را بیان کند. طبقات اجتماعی و موقعیت آنهادر مورد -4

 در مورد انواع خطوط رایج در مصرو کاربرد آنها تو ضیح دهد.-5

 ی بگوید.اهرام ودیگر آثار معماری غنی وباشکوه مصر مطالبدر مورد -6

 

 

 انتخاب 

 

الگوهای 

 تدریس

 زمان ی ،سخنرانبارش مغزی،روش فعال اعضای تیم،اکتشافی،یادگیری ،جستجوی اینترنتی

 رسانه های

 آموزشی 

 تابلو،اینترنت،دی تاشو،سواالت تستی تکثیر شده به تعداد دانش آموزان،

 ،اسالیدکتاب،تصاویر

 

 

 

 

مراحل 

 اجرا

کارهای -1

 مقدماتی 

اب وغی الس با نام خدا وآیه یا یک حدیث از بزرگان،سالم واحوالپرسی،حضورشروع ک

 واشاره به مناسبتهای روز 
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ارزسیابی -2

 تشخیصی 

یجاد ارای قبل از شروع درس برای اطالع از اینکه درس قبل را یاد گرفته وهم چنین ب

ود. آمادگی درس جدید از درس قبل چند سوال به صورت انفرادی پرسیده می ش

 مثال،تمدن های میان دورود را نام ببرد وبگوید که چطور از بین رفتند؟ 
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ی در زهایابتدا با توجه به پیشخوانی درس جدید از دانش آموزان سوال می شود چه چی 

 مورد تمدن مصر برایشان جالب بوده است وجوابهارا روی تابلومی نویسیم. 
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آماده -3

 سازی 

  فعالیت معلم      ارائه درس:-4

 ابتدا معلم خود مقدمه ای از مصر می گوید.

 فعالیت فراگیران:

 گوش می دهد.

 

 

 
ازفراگیران خواسته می شودکه در گروههای مساوی در 

تی کنارسیستمها قرار بگیرند وهر گروه در مورد موضوعا

 اینترنت جستجو کنندکه به آنها واگذار می شود  در 

مان ن زوبعد از یادداشت برداری آنهارا بیان کنند. ودر ای

 نکات مهم درس را روی تابلو می نویسد.

 
دراینترنت به دنبال مطالب خواسته شده می 

 گردندویاداشت برداری می کنند

 

. 

 

از فراگیران می خواهد که در مورد مطالب خود 

 صحبت کنند.

ریخی مصر ازاینترنت هرچی در مورد دوره های تا

 پیدا کرده می گوید.
 

 

 گوش می دهند. مطالب گفته شده را جمع وجور می کند. 25

در مورد دین وخدایان مورد پرستش در مصر سر  گروه بعدی بگوید.

 گروه صحبت می کند.

معلم یکسری توضیحات اضافه بر آنچه گفته شد را 

های مقدس  می گوید.واسالید های خدایان ومکان

 در مصر باستان  را نمایش می دهد.

 

 گوش می دهند.ومی بینند.

 

 در مورد مومیایی کرد ن حرف می زند. گوش می دهد.

ی مطالب اضافه بر کتاب را در مورد چگونگی مومیای

 کردن بیان می کند.

 گوش می دهند.

 ی را می گوید.در مورد کاهنان مطالب .گروه بعدی را می خواهد که صحبت کنند.

 گوش می دهند. مطلب بیشتر را که عنوان نشده را بیان می کند.

 در مورد ادبیات وانواع خطوط  آنها می گوید. .گروه بعدی را می خواهد که صحبت کنند.

 گوش می دهند. توضیحات اضافه را می دهد.

 .آثار به جا مانده می گویددرمورد اهرام،معابدو .گروه بعدی را می خواهد که صحبت کنند.

معلم عالوه بر توضیحات دانش آموزان، مختصر ی 

 مورد چگونگی ساخت اهرام صحبت می کند.

 گوش می دهند.

پیشرفت مصریان در علومی مانند در مورد  گروه بعدی را می خواهد که صحبت کنند.

 .پزشکی،نجوم وریاضی وعلت آن صحبت می کند
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فعالیتهای 

 تکمیلی

دواز معلم در اینجا مطالب درس را جمع کرده ونتیجه گیری می کن جمع بندی ونتیجه گیری:-5 

 ند.کمی  استفاده های کتاب،کتابهای غیر درسی مرتبط با موضوع،عکس واسالیدهای آماده شدهتصاویر
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ارزشیابی -6

 تکوینی 

 .نجیم ی سنها را مدادن سواالت تستی تکثیر شده به تعداد دانش آموزان یاد گیری آبا
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تعیین -7

 تکلیف 

 .تحقیق کنند ساختمان اهرامذکر شده در کتاب تحقیق کنند،در مورد  فراعنهمورد در 

 تعیین-8 

جلسه  موضوع

 آینده

  کنفر انس تحقیقات انجام شده می باشد.و نمایش فیلم مصر باستان 

 


