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 به نام خدا 

 کالس دوازدهم  ادبی     (3)طرح درس سالیانه تاریخ                 

  89-89سال تحصیلی      

 

 ماه  هفته  تعدادجلسات رئوس مطالب    شیوه پیشنهادی تدریس  صفحه  فعالیت های تکمیلی   

 ایف آنانمعرفی خود وآشنایی با دانش آموزان،بیان انتظارات خود ،گروه بندی وشرح وظ 

 معرفی یک نمونه  کتاب تاریخ نگاری به شیوه سنتی مثل دره نادره و یک نمونه کتاب به شیوه  جدیدتر مثل 

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

2-7  
  

  سخنرانی ومشارکتی با پاور پونت

 

 : تاریخ نگاری و 1درس 

های منابع   آشنایی با گونه

 دوره معاصر

  

هر هفته یک 

  89جلسه 

 دقیقه ای

 

او

  ل

 مهر 

  

پرسش کالسی؛ نوشتن نکات کلیدی روی تابلو استفاده از عکس، استفاده ازکتابهای معرفی شده در درس و  

 معرفی یک نمونه سند،فیلم،عکس،کتاب تاریخی، سفرنامه،خاطرات و...

11-9  روش سخنرانی وهمیاری با پاور   

 پونت

    

:گونه های منابع  1درس 

 تاریخی دوره معاصر

  

 دوم   1

پرسش کالسی؛معرفی کتاب : ایران در عصر نادراثر مایکل اکسورثی ترجمه زیبا کالم و سیدامیر نیاکویی 

 ،تاریخ گیتی گشای میرزا محمد صادق نامی ،آخرین روزهای لطفعلی خان زند اثر سر هار فورد جونز و.... 

52-61 روش فعال پیش سازمان دهنده به  

 همراه ایفای نقش 

: ایران و جهان در 2درس

 آستانه  دوره معاصر 

                

 سوم  1 

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

  
 و.....  شبهمن دحما مترجم،نلالند ود لارشاثر

 31-21  

  
با روش سخنرانی وبارش مغزی 

 پاور پونت 

: ایران و جهان در 2درس

 آستانه  دوره معاصر 

 چهارم  1 

32-39   امتحان کتبی ؛ استفاده از عکس وتصویر وتابلو،نقشه تاریخی،معرفی کتاب   سخنرانی،روش درک مفهوم  

  با پاور پونت و نقشه و...

: سیاست و حکومت در 3درس

 عصر قاجار 

 اول  1 

  
 آبان 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

39-09  پرسش کالسی؛ استفاده از عکس وتصویر وتابلو،نقشه تاریخی،معرفی کتاب   

  
سخنرانی،روش فعال درک مفهوم 

  ر پونت و نقشه و.....با پاو

: سیاست و حکومت در 3درس

 عصر قاجار 

 دوم  1 

01-04  پرسش کالسی؛ استفاده از عکس و تابلو ورسم خط زمان،نقشه تاریخی،معرفی کتاب    سخنرانی،همیاری،با پاورپونت و  

 نقشه و.... 

: سیاست و حکومت در 3درس

 عصر قاجار 

 سوم  1 
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انواع کتب خاطرات و )ورسم خط زمان ،نقشه تاریخی ؛معرفی کتاب لوکس و تابپرسش کالسی؛ استفاده از ع

 (سفرنامه ها و..... 

 

 13-09 الگوی یاران در  

 یادگیری،سخنرانی،پاورپونت 

: اوضاع اجتماعی 0درس

،اقتصادی و فرهنگی عصر 

-قاجار/اوضاع اجتماعی

 اقتصادی 

  

   چهارم  1 
  

-49 السی ؛معرفی کتاب ؛استفاده از عکس و تابلو  پرسش ک

13  
سخنرانی،روش فعال درک مفهوم 

 با پاور پونت 

: اوضاع اجتماعی، 0درس

اقتصادی و فرهنگی 

عصر قاجار/اوضاع  

 فرهنگی 

 آذر  اول  1 

  

 

41-41  پرسش کالسی؛معرفی کتاب ؛استفاده از خط زمان و نقشه،تابلو؛قرائت بریده روزنامه  : انقالب   1سدر نرانی،پاورپونت،ایفای نقش سخ 

مشروطه/زمینه های 

رویدادهای -مشروطه

 مهم 

  

  دوم  1 

41-92   امتحان کتبی ؛معرفی کتاب  ؛ ،تابلو،عکس،روزنامه،نقشه   الگوی یاران در یادگیری ،سخنرانی  

 با پاورپونت 

 : انقالب   1درس

مشروطه/شکل گیری مجلس 

 و... 

 سوم  1 

 

92-91 پرسش کالسی؛معرفی کتاب ؛استفاده از تابلو وخط زمان و نقشه؛قرائت چند خاطره تاریخی  ،استفاده از عکس  : انقالب    1درس رانی؛روش فعال پروژه نسخ 

مشروطه/اقدامات فاتحان 

 تهران و.... 

 1 

  
 چهارم

  

ندگی های احتمالی  درسی یا برگزاری پرسش کالسی؛ ارائه انواع سواالت عینی و انشایی، جبران عقب ما

  بازدید یا نمایش فیلم

  
  

 91-2   - 

    

 دی  اول  1  مرور درس ها 

  
  

 دوم  امتحانات دی ماه                                                                                                                                           

 سوم 



   

 

  

94-91  پرسش کالسی؛استفاده از نقشه تاریخی،خط زمان؛عکس،معرفی کتاب  : جنگ جهانی اول و  4درس روش فعال اعضای تیم    

 ایران/ قسمت جهان 

 چهارم  1 

: جنگ جهانی اول و   4درس با پاور پونت سخنرانی ومشارکتی  98-91  پرسش کالسی؛استفاده از نقشه تاریخی،خط زمان؛عکس 

 ایران/ قسمت ایران 

 بهمن  اول  1 

 پرسش کالسی؛استفاده از نقشه تاریخی ؛عکس،معرفی کتاب 

 

 84-89 سخنرانی ،پیش سازمان دهنده  

 ،مباحثه 

: ایران در دوره 9درس

  حکومت رضاشاه

  

 دوم  1 

: جنگ جهانی دوم و 9درس بارش مغزی،سخنرانی،پاورپونت  192-89  ده از نقشه تاریخی،خط زمان؛عکس؛استفاده از فیلم به همراه نقشه متحرک پرسش کالسی؛استفا

 جهان پس از آن 

 سوم  1 

193-11 خط زمان؛عکس؛معرفی کتاب  ،پرسش کالسی؛استفاده از نقشه تاریخی الگوی دریافت مفهوم وسخنرانی با  

 وپروژه  پاور پونت

: جنگ جهانی دوم و 9درس

 جهان پس از آن 

 چهارم  1 

 امتحان کتبی کمک آموزش،معرفی کتاب  cd؛استفاده از عکس و 

  

 129-112  سخنرانی ،پیش سازمان دهنده  

 ،مباحثه 

: نهضت ملی شدن 8درس

 صنعت نفت ایران 

  

 اسفند  اول  1 

  
  

 

-120 شی،   خط زمان ،تابلو و فیلم نشان دادن عکسهایی از این دوره  کمک آموزcdپرسش کالسی؛استفاده 

129 
: نهضت ملی شدن 8درس ،سخنرانی،پاورپونت،مباحثه 

 صنعت نفت ایران 

  دوم  1 

-139 ،معرفی کتاب cdپرسش کالسی؛استفاده از ترسیم خط زمان وقایع درس ،نشان دادن عکس و نقشه تاریخی و 

121 
 انقـالب اسالمـی :19سدر با پاور پونت سخنرانی ومشارکتی 

  

 سوم  1 

-134 وتابلو  cdپرسش کالسی؛استفاده ازعکس و نقشه تاریخی و 

131 
 روش فعال اعضای تیم 

 

 نقـالب اسالمـی ا:19درس 

  

-103 ادن عکس امتحان کتبی؛ معرفی کتاب ، استفاده از ترسیم خط زمان وقایع درس ،نشان د

139 
 روش فعال پروژه ؛سخنرانی 

،مباحثه   با 

 پاور پونت  

: استقرار و تثبیت 11درس

 نظام جمهوری اسالمی 

  

 چهارم  1 

   اول  تعطیالت نوروز                                                                                                                                             
 فروردین 

  
 دوم 



   

 

 

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

103 
بارش مغزی،سخنرانی،پاورپونت 

 وپروژه 

: استقرار و تثبیت 11درس

 نظام جمهوری اسالمی 

  

 سوم  1 

ی کتاب،معرفی فیلم،ترسیم خط زمان نشان دادن تصاویری  مربوط به درس،معرف 

 و...

-110  امتحان تست یا تشریحی

109 
:جنگ تحمیلی و دفاع 12درس سخنرانی،اعضای تیم  

 مقدس 

  

 چهارم   

 

-119 پرسش کالسی؛ معرفی کتاب استفاده از عکس و تابلو،ترسیم خط زمان وقایع درس 

111 
مشارکتی،سخنرانی،بارش مغزی ،با 

 ت پاورپون

:جنگ تحمیلی و دفاع 12درس

 مقدس 

 اردیبهشت  اول  1 

 دوم  1  مرور درس ها       پرسش کالسی به صورت گروهی ورقابتی ومسابقه ای

 سوم  1        مرور درس ها،یا جبرانی   

 چهارم  1        - 

  

                                      طراح: رضوان نعمتی 

 

نسخه پیشنهادی: چون مبحث تاریخ معاصر بسیار گسترده است معرفی کتاب،مقاله باتوجه به جمعیت دانش       

 آموزی و سطح علمی آنان به عهده دبیران محترم گذاشته شده است.

  


