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 نام کتاب درسی  موضوع درس  نام دبیر  دبیرستان  شیوه اجرا  تاریخ اجرا   مدت جلسه

  1تاریخ ایران و جهان  ورود اسالم به ایران       گروهی    دقیقه  09

   دانش آموزان پس از خواندن این درس :   

  به ایران،اطالع از چگونگی ورود اعراب مسلمان .1

  چگونگی سقوط آخرین امپراطوری ایران (ساسانیان)،.2

  ورود اسالم به عنوان رویداد مهم و سرنوشت ساز در تاریخ کهن ایران،.3

  آشنایی با پیامد ورود اسالم به ایران،.4

  آگاهی از دگرگونی های اساسی در ابعاد عقیدتی، فکری و فرهنگی و اجتماعی در زندگی ایرانیان،.5

  آگاهی و اطالع از مدت حکومت اعراب بر ایران،.6

 اطالع از چگونگی گرویدن ایرانیان به دین اسالم. .7

  اهداف جزئی

 دانش آموزان در پایان این درس:  (اساس حیطه شناختی، عاطفی، روانی بر )

  دانش آموزان باید در مورد چگونگی ورود اسالم به ایران را توضیح دهند..1

  تالش های مسلمانان را برای گسترش اسالم در زمان ساسانی را بیان کنند.نتیجه .2

  نقش و تاثیر خلفای نخستین را در رابطه با ورود اسالم به ایران بیان کنند..3

  بتوانند در مورد ورود مسلمانان به ایران نقش و تاثیر اسالم را در میان ایرانیان بیان کنند..4

ضرت علی (ع) و نحوه برخورد ایشان با مسلمانان عرب و غیر عرب را توضیح در مورد دوران حکومت ح.5

  دهند.

  بتوانند دوران خالفت امویان را شرح دهند..6

عوامل موثر برای همزیستی و توسعه روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میان ایرانیان و اعراب را شرح .7

  دهند.

  در مورد شعوبیان توضیح دهند..8

  ها و جنبش های ضد اموی را شرح دهند. قیام.9

 در مورد دوره خالفت عباسیان توضیح دهند.  .01

  اهداف رفتاری

 ایجاد انگیزه برای ورود به درس جدید با سواالتی مانند:  

  چرا ساسانیان به راحتی دین اسالم را پذیرا نبودند..1

  چرا مردم ایران به راحتی دین اسالم را پذیرا نشدند..2

  علت جنبش های سیاسی و نظامی چه بود..3

  چرا ایرانیان مختار ثقفی را در خونخواهی از امام حسین یاری کردند..4

 توضیح در مورد ظلم و جنایت زیادبن ابیه، حجاج بن یوسف و یوسف بن عمر .5

  ارزشیابی تشخیصی

مدل کالس به صورت ردیفی است برای اینکه بتوانیم از آن در جهت تدریس گروهی استفاده کنیم، دانش اموزان با  

 تغییر جهت میز و نیمکت ها و یا جهت خود این کار را انجام  می دهند. 

  چیدمان کالس



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 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

نفره تقسیم می کنیم. به صورت تصادفی و  5گروه  6نفر است، پس دانش آموزان را به  30 تعداد دانش آموزان 

 نامتجانس با استفاده از دانش آموزان قوی و ضعیف در یک گروه 

  

  گروه های کالس

گچ، تخته، کتاب درسی،  تصاویر و نمودارهای کتاب درسی، روزنامه ها، استفاده از سایت ها، استفاده از کتاب های  

 غیر درسی در رابطه با اسالم، فیلم . 

رسانه ها و موارد 

  آموزشی

روش های یادگیری و   سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ، بارش مغزی ، تجزیه و تحلیل، همیاری و کار گروهی   

 یاددهی 

  
  

 -سالم و احوالپرسی -تهیه ابزارهای آموزشی -داشتن آمادگی جسمی و روحی الزم -داشتن طرح درس روزانه 

ارزشیابی ورودی یا  -ایجاد انگیزه برای دانش آموزان -ارتباط عاطفی و روحی با دانش آموزان -حضور و غیاب

نوشتن نکات مهم روی  -دن درسخالصه کر -ارائه درس با روش متناسب با درس و کالس -گروهبندی -تشخیصی

 دادن تکلیف برای جلسه آینده  -ارزشیابی پایانی -نتیجه گیری -تخته

 -فعالیت یاددهی

  یادگیری

پاسخ دادن  -شرکت فعال در گروه های آموزشی -رعایت نظم و انضباط در کالس درس -حضور به موقع در کالس

انجام دادن تکالیف  -بازگو کرده خالصه درس -نکته برداری -توجه و دقت کافی در کالس درس -به سواالت معلم

 پرورش خالفیت و نوآوری.   -مربوط به خود

فعالیت های دانش 

  آموزان

 دانش آموزان در پایان درس باید به این سواالت پاسخ دهند:  

  در مورد چگونه مسلمان شدن ایرانیان شرح دهند..1

  تفاوت ها و شباهت های شیوه حکومت امویان و عباسیان را بر ایران توضیح دهند..2

  موقعیت و شرایط ایرانیان را در دوره ی حکومت امویان و عباسیان مقایسه کنند..3

  روند اسالم آوردن ایرانیان را به طور خالصه بیان کنند..4

  عوامل موثر بر اسالم آوردن مردم ایران را بررسی کنند..5

 در مورد خیزش های سیاسی و نظامی شرح دهند. .6

  ارزشیابی پایانی

مطالبی تهیه درباره ی استقبال مردم شهرهای مختلف ایران از امام رضا (ع) به هنگام سفر به مرو .1

  کنند.

 درباره ی برخورد و رفتار حجاج بن یوسف حاکم اموی عراق با ایرانیان مطلبی تهیه کنند. .2

دادن تکالیف علمی و 

  پژوهشی

  


