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مشخصات
کلی

آغاز
حضور و
غیاب

طرح درس شماره:

عنوان کتاب:تاریخ ایران و
جهان 2

صفحا ت102-112:

تاریخ اجرا:

نام دبیر:

کالس سوم انسانی

مدت کالسداری00:
دقیقه

تعداد دانش آموز 22:نفر

خداوند یکتا خدای

به نام خدای زمین و زمان
جهان
حضور با لبخند و سالم همراه با شادابی
حضور و غیاب جسمی و روحی دانش آموزان:
همراه با حرکت بین نیمکتها –همزمان رفع اشکال
درس قبل و توجه به خصوصیات و تغییرات فردی
دانش آموزان ثبت غاییبین و دیدن برگه مجزای
غائیبین جلسه قبل و ثبت در کاربرگ
با توجه به مناسبت آن روز بیان یک جمله یا شعر
مثال:هر روز تولدی مجدد است

موضوع درس:ایران در عصر صفویه

اهداف

وسایل

مدت

آموزش ایجاد
رفتار اجتماعی و ایجاد صمیمیت
احترام ;
روحیه شاداب رسیدن
کاربرگ 12
لذت حضور در کالس
درس تاریخ
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ارزشیابی به صورت گروهای  4نفره که قبال با توجه به عالقه
تشخیصی دانش آموزان و سطح نمرات گروه بندی شده اند
افرادی که جلسه قبل غایب بودند جز اولین افرادو
کالسداری مورد پرسش از درس میباشند
پرسش با طرح سئواالت به صورت مسابقه بین دانش
حین
آموزان از درس قبل شروع میشود
تدریس
تعداد سواالت پرسیده شده  2سوال  2نمره ای و یک
سئوال  1نمره ای جمعا  2نمره
نشان دادن مکان کشورها روی نقشه سیاسی جهان
امتیاز دارد
بقیه دانش آموزان کالس همراه با پرسش سواالت
باید در صفحات کتاب به پاسخها دقت کنند و در
صورت عدم توجه به سوال سوال پرسیده شده از آنها
پرسش میشود و در صورت جواب دادن امتیاز مثبت
میگیرد
ایجاد
آمادگی و
انگیزه
برای
شروع
درس
جدید

این روش تحرک و دقت
را در دانش آموز بیشتر
میکند و توانایی پاسخ
به هر نوع سوال را پیدا
میکند
دانش آموز به اعتماد
به نفس و رشد فکری
میرسد

ایجاد انرژی مجدد در
دانش آموزان
-1فرصتی به دانش آموز برای استراحت و سخن
استفاده از حس بینایی
گفتن
-2در این فرصت ثبت خالصه درس صفویه به صورت که زمینه توجه و
جذابیت درس را فراهم
شاخه ای روی تخته سیاه
میکند
نصب نقشه سیاسی جهان
آشنایی با منابع عصر
چیدن کتابهای مربوط به درس :ایران در عصرصفویه
وآشنایی با شهر
صفویه تالیف راجر سیوری
اصفهان در عصر شاه عباس

کاربرگ
نقشه

00

10
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ارایه
درس
جدید

-1پرسیدن علل اهمیت صفویه و بنیانگذار آن
-2طریقت صفوی چگونه به نهضتی سیاسی و مذهبی
تبدیل شد
-0نقش قزلباش در حکومت صفویه
پرسش و پاسخ
-4بیان چگونگی به حکومت رسیدن شاه اسماعیل و
شاه تهماسب و شا ه عباس و بیان اقدامات هر کدام
از آنها
-2آخرین پادشاهان صفوی و اقدامات هر یک از آنها
-6علل ضعف دولت صفویه و انحطاط آن حکومت
-7فرهنگ و تمدن دولت صفویه
-8نحوه مناسبات صفویان با دولت عثمانی و گور
کانیان هند و ازبکان و دولت های اروپایی

تخته
سیاه

02
تصویر
شاهان

