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 آشنايى با اوضاع ايران در  دورة خالفت عباسيان  .5

 آگاهى در مورد نهضت  شعوبيان .1
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 : پس از پايان آموزش از دانش آموز انتظار مى رود

 (تحليلتجزيه و )چگونگى ورود اسالم به ايران را توضيح دهد.1

  (تجزيه و تحليل).شرايط همزيستى و توسعة روابط ميان ايرانيان و اعراب را  در دوران امويان شرح دهد.1

 (درك و فهم). باسيان را بيان كندهدف و انگيزة اصلى خيزش هاى ايرانيان در برابر ع.3
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 روش تدريس 

 نفره 5به صورت تيم يادگيرى 
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 (ع)هــدف مــأمون از انتخــاب امــام رضــا .  3
 را بــه 

.                                        واليتعهدى را بيان كند
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 . داليل سقوط عباسيان را نام ببرد.4

تأثير ايرانيان را بر تحوالت تـاريخى عصـر .5

 .  هـارون و مأمون عباسى توضيح دهد

  

 ارزشيابى 

 تشخيصى  

نشان دادن اشتياق به موضوع و پرسيدن  دقيقه 5

 سئوال  

يادآورى مطالب قبل و طرح مسئله بـا ايجـاد 

 سـئوال در ذهن  

 نمايش تصاوير مربوط به موضوع درس 
 ايجاد انگيزه 
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دانــش آمــوز برحســب شــرايط پــيش  دقيقه15

آمــده در مراحل تدريس مى تواند فعاليت 

 هـايى را انجـام 

 : دهد

 گوش دادن .1

 دقت و توجه .1

 پاسخ هاى به موقع .3

 يادداشت بردار ضرورى .4

 مشورت گروهى .5

 ارائه ى كنفرانس .1

 مطرح كردن سوال .7

در گــام اول چيــدمان صــندلى و تشــكيل گــروه 

 هــاى 

نفره دانـش آمـوزان، از  آن هـا خواسـته 5كوچك 

مـى شود براساس مطالب مورد اشـاره در درس 

 نـامى بـراى 

 . گروه خود انتخاب كنند

 اجراى تدريس  : در گام دوم

 شرح چگونگى ورود مسلمانان به ايران .1

نرم -نقشهى جغرافيايى-سخنرانى)

از يكى از دانـش آمـوزان  PowerPointافزار

سياسى جهان  خواسـته مـى شـود تـا در نقشـه 

 .  كشور عربستان را نشان دهد

  توضيح چگونگى تسـلط كامـل  مسـلمانان بـر .1
 ايـران 

 (بحث گروهى-پرسش و پاسخ)

بيـان چگـونگى حكومـت اعـراب بـر ايـران در .3

 دورة 

اسـتفاده از سـخنرانى و )خالفت خلفاى نخسـتين   

 ( PowerPoint افزار نـرم
 

 ارائه ى درس 
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تجزيه و تحليل دوران خالفت امويان و .4    

كنفرانس )بر ايران  و نتايج آن  تسـلط آنـان 

 PowerPointبرنامه یتوسط دانش آمـوزان و 

  

واكـنش ايرانيــان   در برابـر رفتــار قـومى .5

 بنــى اميــه  

پرسش و پاسخ و نرم افزار  –سخنرانى )
PowerPoint) 

تغييــر موقعيــت ايرانيــان در دوران خالفــت .1

   كنفــرانس توســط دانــش)عباســيان  
 (PowerPoint )افزار اســتفاده از نــرم-آمــوزان 

علت خيزش هاى سياسـى و نظـامى ايرانيـان .7

-وپاســــخ  پرســــش )در دورة عباســــيان  
  (PowerPointاســــتفاده از نــــرم افزار

  چرايـى و چگـونگى مسـلمان شـدن  توضيح . 8
ارائـه -آمـوزان  كنفرانس توسـط دانـش )ايرانيـان 

 (ازبنا هاى اسالمىى تصـاويرى 

ونگى آشنايى ايرانيان بـا اسالم شرح چگ. 0

 (پرسش و پاسخ -سـخنرانى )

ردة اعـراب مسـلمان در تأثير سكونت گست.19

استفاده -سخنرانى)ايرانيان با دين اسالم  آشـنايى 

 (PowerPoint راز نرم افزا

  

  

  

  

  

  

ادامه ى 

 ارائه ى درس 
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مطرح  دقت و توجه و پاسخ به سواالت دقيقه11

 شده 

 حل جدول مربوط به درس  

در زمان تـدريس جهـت پيشـبرد اهـداف آموزشـى 

بـه صورت گزينشى دانش آمـوزان را انتخـاب 

 نمـوده و از 

 ارزشيابى  

 حين تدريس 

 ارزشيابى )

 

مطالب گفته شـده سـئواالتى را مطـرح مـى كنـيم و   

ارتباط دادن اين سواالت به ارائه ى مطالب  بـا 

به صورت سواالت ). مى پردازيم بعدى درس 

  (شفاهى

 (تكوينى

بــا همكــارى دانــش آمــوزان نكــات مهــم درس  خواندن و مرور نكات مهم درس  دقيقه19

 بــا 

 PowerPoint جمع مى شود.  

  

 خالصه و  

 جمع بندى 

معرفى چند كتاب مربوط به موضوع درس  يادداشت بردارى كتاب ها و سايت ها  دقيقه 5

 : مانند

 جعفر شهيدى  : تاريخ تحليلى اسالم  تاليف -1

: خــدمات متقابــل اســالم و ايــران  تــاليف-1
 مرتضــى مطهرى  

: ايـران در قـرون نخسـتين اسـالمى  تـاليف  -3
برتولـد اشپولر   يا  سايت هاى تاريخى معتبر 

 :مانند

http://tamaddoon.blogfa.com 

www.tarikheslam.persianblog.ir 

http://www.magiran. com            

www.historylib.com  

 فعاليت  

 تكميلى  
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 دقيقه 

 پاسخ گويى به سواالت .1

 تصحيح سواالت دانش آموزان ديگر .1

ارزشــــيابى از پيشــــرفت خــــود و .3

 ديگــــران 

 (خودارزيابى و ديگر ارزشيابى)

 تكميل برگه ى خودارزيابى .4

  

  

  

مشاهده ى عملكرد دانش آموزان در مراحل 

مختلف و تكميل چـك ليسـت مشـاهده و سـنجش 

 :  درك و فهـم دانش آموزان از موضوع درس مثالا 

گزينه اى  4دانش آموز بتواند به سواالت كتبى .1

 . پاسخ دهد

به صورت داوطلبانه قادر بـه پاسـخ گـويى بـه . 1

 .  نمونـه سواالت درس باشد

تكميل چك ليست مربـوط بـه سـنجش هـدف .3

 هـاى رفتارى 

 ارزشيابى 

 پايانى 

معلم از دانش آموز مى خواهد براى جلسـه ى .1 دقت و توجه يادداشت بردارى  دقيقه 5

مقاله و كتاب تهيه -فيلم-آينـده در مورد درس

  (سطحى و امتدادىتكليـف ).كند

تكليف ). به پرسش هاى نمونه پاسخ دهد.1

 (تمرين

سواالت مـتن و نكـات مهـم درس را مشـخص .3

 (تكليف تمرينى). كنـد

از رايانه بـراى انجـام كارهـاى پژوهشـى و .4

 . يـادگيرى مطالب درسى استفاده كند

را تحقيق  141قسمت انديشه و جستجو صفحة .5

 . كرده در كالس ارائه دهد

 ارائه ى  

 تكليف 
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 نمونه چك ليست مربوط به سنجش هدف رفتارى 

  

 نام دانش آموز  نام درس  پايه  نام معلم 

  

درحال  نيازمندتالش  پيشنهادات

 تالش 

پيش از  درحدانتظار 

 حدانتظار 

  

 در كارگروهى فعال است           

تكاليفخود را به موقع انجام           

 مىدهد

 اشتباهات خود را مى پذيرد           

عالقمند به موضوع درس           

 است 

  

-----------------------------------------------  

 

 نمونه برگه ى خودارزيابى  

 نام معلم      دبيرستان  كالس     نام، نام خانوادگى

 : دانش آموز عزيز ضمن عرض خسته نباشيد جمالت ناتمام زير را كامل كنيد

 ................................................. مهمترين چيزى كه من امروز ياد گرفتم 

ن يـن اسـت كـه ايـن درس بـراى مـچيزى كه هرگز فراموش نخـواهم كـرد ا

 ................... 
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