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هدف کلی

تحوالت سیاسی اروپا در قرون جدید
دانشآموزان در پایان تدریس:

هدفهای جزئی

 -2با عوامل برتری فرانسه در قرن هفدهم آشنا میشوند.
 -2نام صدر اعظمهای با کفایت لوئی چهاردهم را میدانند.
 -0علت کاهش اختالفات و جنگهای مذهبی میان کاتولیکها و پروتستانها را میدانند.
 -5علل کاهش اقتدار فرانسه در اواخر حکومت لوئی چهاردهم را میفهمند.
 -4موضوع فرمان نانت را میدانند.
 -6اینکه ثروت و قدرت فرانسه چرا بر عکس ثروت و قدرت اسپانیا بود را درک میکند.
 -1با الیحهی دادخواست حقوق آشنا میشوند.
 -8اولیور کرامول را میشناسند.
 -9با برنامههای پتر کبیر برای قدرتمند ساختن روسیه آشنا میشوند.
 -23با پیدایش دولتهای جدید در اروپا آشنا میشوند.

شناخت)

(حیطههای

رفتاری

هدفهای

دانش

درک و فهم

کاربرد

تجزیه

ترکیب

 -2عوامل برتری فرانسهه در قهرن هفهدهم را توضهی
میدهد.

ارزشیابی
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 -2صدر اعظمهای بها کفایهت لهوئی چههاردهم را نهام
ببرد.
 -0علل کاهش اقتدار فرانسه در اواخر حکومهت لهوئی
چهاردهم را تشخیص میدهد.
 -5لغو فرمان نانت و تهثثیر آن بهر اقتاهاد را توضهی
میدهد.
 -4نتیجهی جنگهای داخلی انگلستان در قرون جدید
را شرح میدهد.
 -6ثروت و قدرت فرانسه را بها اسهپانیا مقایسهه مهی-
کنند.
 -1برنامههای پتر کبیر برای قدرتمند ساختن روسهیه
را نام ببرد.
 -8دولتهای جدیدی که در قلمرو امپراتوری مقدس
روم بوجود آمدند را تفکیک میکند.

*

*

*

*
*
*
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(حیطههای عاطفی)

هدفهای رفتاری

(حیطهی روانی  -حرکتی)

هدفهای رفتاری

دانشآموزان در پایان تدریس:
 -2به سیاستهای لوئی چهاردهم عالقمند میشوند.
 -2برای اقدامات پتر کبیر امپراتور روسیه ارزش قائل میشوند.
 -0برای اولیور کرامول که اولین و آخرین نظام جمهوری را در انگلستان برقرار کرد احترام قائهل مهی-
شوند.
نقاط قوت و ضعف لغو فرمان نانت را در مورد فرانسه مشخص نمایند.

فعالیتهای مقدماتی

 2دقیقه

پس از ورود به کالس ،سالم و احوالپرسی
 حضور و غیاب  -بررسی وضعیت فیزیکی فراگیران شروع کالس با بیان یک حدیث یا سخنی از بزرگان -موضوع درس را بر روی تابلو مینویسیم
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(از درس قدیم و جدید)

ارزشیابی تشخیصی

 2دقیقه

 -2با توجه به درس گذشته دالیل برتری و انحطاط اسپانیا در قرن  26را بیان کنید؟
 -2جنگهای سی ساله میان چه کسانی رخ داد؟
 -0نتیجهی سیاسی مهم جنگهای سی ساله چه بود؟
 -5لوئی چهاردهم پادشاه کدام کشور بود؟
 -4یکی از امپراتوران روسیه که برای غربی کردن روسیه تالش کرده بود؟
فواید درس جدید برای دانشآموزان:

ایجاد انگیزه و آمادگی

ارتباط درس با زندگی فردی و اجتماعی دانشآموزان:

 0دقیقه

 -2شناخت اوضاع اروپا در قرن هفدهم
 -2نمایش تااویری از لوئی چهاردهم و اولیور کرامول  -چارلز اول و شناخت آنها
 -0اطالع از قدرتیابی کشورها و ضعف و انحطاط آنها.
 -2میتوانند خاوصیات خوب شخایتها را در زندگی خود سرمشق قرار دهند.
 -2با تثثیر روابط آن کشورها با دولت خود پی ببرد.

سازماندهی

 -2فرانسه در عار لوئی چهاردهم
 -2انگلستان پادشاه خود را به گیوتین میسپارد!
 -0روسیه ،پتر کبیر رویاهایش را به واقعیت تبدیل میکند!
 -5پیدایش دولتهای جدید در پروس و اتریش.

ب :مهارتها ارائه درس

سخن بزرگان و ائمه

مهارت آغازین درس

عنوان یک حدیث  -خاطره -

ارنست رنان میفرماید:
در سرزمینی که مردم آنجا تاریخ میخوانند خردساالنشان مانندد سدالخوردگان
میاندیشند.

 2دقیقه

(نوشتن عناوین درسی روی تابلو)

عناوین درس:
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انتخاب روش تدریس
ارزشیابی تکوینی
بندی

مهارتهای پرسش کردن و
مهارت پایان درس و جمع-

 2دقیقه

مفاهیم اصلی و کلیدواژههای درس:
 -2فرانسه قدرت برتر اروپا
 -2فرمان نانت
 -0جدال پادشاه و پارلمان انگلیس
 -5اقدامات پتر کبیر
فواید درس:
 -2به عوامل برتری و انحطاط اروپائیان در قرون جدید پی میبرند.

 0دقیقه

ابتدا از قسمت اول درس که تدریس شد سؤال میپرسیم:
 -2برتری فرانسه در قرن هفدهم معلول چه عواملی بود؟
پس از جواب دانشآموزان به سراغ سؤال بعد میرویم:
 -2پتر کبیر برای قدرتمند ساختن روسیه چه اقداماتی انجام داد؟

 24دقیقه

روش توضیحی  -پرسش و پاسخ  -بارش مغزی
با استفاده از هر یک از این روشها و ایجاد اسالیدها بر روی تابلو و وقایع مربوط بهه دوران
لوئی چهاردهم توضی داده میشود علل برتری و کاهش اقتدار فرانسه و با پرسش و پاسخ
تثکید بر فراگیری میشود .و بعد علت جنگهای داخلی انگلستان و نتایج تدریس میشود
و باز با سؤال و بارش مغزی دانشآموزان به سراغ مبحث بعدی اقدامات پتر کبیر میرویهم
و چگونگی پیدایش دولتهای جدید پروس و اتریش تدریس میگردد.

ج :مهارتهای پایانی تدریس

دانشآموزان

ارزشیابی پایانی با چند سؤال از

فعالیت علمی

 2دقیقه
درس را به طور کامل بخوانید و مطالب را دستهبندی کنند ،در رابطه با سؤاالت اندیشهه و
جستجو مطلب تهیه کنند.

 2دقیقه

دادن تکلیف و

 -2لغو فرمان نانت چه بود؟
 -2دربارهی الیحهی دادخواست حقوق چه میدانید؟
 -0دو تا از اقدامات پتر کبیر برای قدرتمند ساختن روسیه را ذکر کنید؟
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