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به نام خدا
نمونه طرح درس روزانه تاریخ( )2یازدهم انسانی
مشخصات کلی

پایه تحصیلی :یازدهم انسانی
تعداد 22 :نفر

کتاب  :تاریخ()2

وسایل کمك آموزشی:

شماره درس7 :

 -1کتاب تاریخ پایه یازدهم انسانی

عنوان درس :جهان اسالم در عصر
خالفت عباسی

مدت جلسه 09 :دقیقه
تعداد صفحات2 :

 -2تصاویر و عكس هایی از آثار این دوره

تهیه کننده:

Cd -3کمك آموزشی

تاریخ اجرا :هفته

 -4سریال والیت عشق
 -5برد هوشمند ووایت برد یا گچ وتابلو

هدف کلی درس :دانش آموزان با جست وجو ،گردآوري و بررسي شواهد و مدارك ،فراز و فرود تحوالت سياسي ،فرهنگي و تمدني دوران خالفت
هاي عباسيان و فاطميان را ارزيابي و تحليل كنند.
هدف های جزئی

هدف های رفتاری

در پایان درس فراگیر باید:

در پایان تدریس فراگیر قادر خواهد بود:

-1توصيف و تبيين روند استقرار و تثبيت
خالفت عباسي
 -2ارزيابي نقش و جايگاه ايرانيان در
ادارة حكومت عباسيان
 -3تجزيه و تحليل علل و نتايج ضعف
خالفت عباسي

 -1اقدامات ابوالعباس سفاح و منصور را در جهت
استقرار و تثبيت خالفت عباسي را بيان كند.
-2نقش خاندان سهل و برمكي را اداره خالفت
عباسي تجزيه و تحليل كند.
-3تاثيرات خروج ايرانيان از اداره امور ،ورود
غالمان ترك در دستگاه خالفت  ،قيام هاي ضد
عباسيان و جنبش هاي استقالل طلبي  ،تسلط
آل بويه و سلجوقيان بر دستگاه خالفت و  ....در
ضعف و سقوط خالفت عباسي را تجزيه و تحليل
كند.
 -4نقش نهضت هاي علمي و فكري مانند
نهضت ترجمه ،مشاركت ايرانيان در اداره ي امور
كشور،فتح سرزمين هاي متمدن جهان و ارتباط
با آنان ،حضور پيروان ديگر در كنار مسلمانان،
بروز اختالف ميان فرقه ها و مذاهب مختلف
اسالمي و حمايت مادي و معنوي خلفا در
شكوفايي علمي جهان اسالم را در اين دوره
تجزيه و تحليل كند.

 -4شناسايي و تحليل زمينه ها و علل
شكوفايي علمي جهان اسالم

سطوح حیطه شناختی
دانش

درك و
فهم

کاربرد

تجزیه و
تحلیل

ارزشیابی
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 -5مبارزة سياسي و نقش علمي و
فرهنگي امامان شيعه عليهم السالم در
دوران خالفت عباسي
 -6استفاده از نمودار خط زمان و نقشه
هاي تاريخي براي پردازش و ارائة يافته
هاي تاريخي

-5فعاليت هاي سياسي و فرهنگي امامان شعيه و
دستاوردهاي اين فعاليت ها را از امام موسي
كاظم تا امام حسن عسكري (ع) در مبارزه با
خلفاي عباسي را بيان كنند.
 -8دانش آموز مي تواند بر اساس مطالب كتاب
و توضيحات دبير مهم ترين وقايع و حوادث
خالفت عباسيان را روي نمودار خط زمان نشان
بدهند و قلمرو خلفاي عباسي را با خالفت اموي
بر روي نقشه مقايسه نمايند.

روش و فعالیت های پیشنهادی مراحل تدریس

سالم و احوالپرسي
و حضور و غياب

-1ورود به كالس و احوالپرسي از فراگيران
-2حضور وغياب دانش آموزان
-3رسيدگي به وضعيت غايبين جلسه قبل

فضاي آموزشي

كالس درس به همراه برد هوشمند و وسايل كمك آموزشي

ارزشيابي تشخيصي
معرفي درس جديد

روش تدريس
ارائه درس جديد

-1آشنايي و يادآوري نكات تاريخي كه در دوره متوسطه اول خوانده اند.
-2مروري بر درس قبل و ارزيابي سطح علمي دانش آموزان.
مقدمه چيني ونوشتن مطالب مهم با گچ هاي رنگي روي تابلو يا با
استفاده از پاور پونت درس و طرح سئواالتي در مورد خلفاي عباسي و
امامان شيعه.
بارش مغزي سخنراني مشاركتي با كمك پاور پونت و نمايش فيلم از
زندگي امامان و آثار بازمانده از دوران عباسيان
-1بهتر است با استفاده از پاور پونت درس آغاز گردد.

معلم

دانش
آموز

زمان به دقیقه
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-2معلم ضمن بيان مقدماتي از چگونگي تاسيس خالفت عباسي و نقش
ابومسلم خراساني درسش را با سوال آغاز كند و دانش آموزان را در
تدريس مشاركت دهد.
-3كالس درس به صورت بحث گروهي اداره شود.
-4نكات مهم و كليدي توسط معلم بيان گردد.
-5معلم به همراه پاورپوينت ،عكس و تصوير و معرفي كتاب ،به دوره ي
هاي مختلف خالفت عباسي مي پردازد و درس را توضيح دهد.
جمع بندي و نتيجه گيري به كمك دانش آموزان خالصه و مفاهيم كليدي درس بيان گردد.
طرح پرسش هايي در مورد درس :پرسش در مورد چگونگي تاسيس و
تثبيت خالفت عباسي ،نقش خاندان ايراني در اداره امور ،نقش امامان
ارزشيابي پاياني
شيعه در اين دوره و نهضت علمي و فرهنگي جهان اسالم.
-1مطالعه درس جديد براي جلسه آينده.
-2انجام فعاليت هاي درس به صورت گروهي.
تعيين تكليف جلسه بعد
-3تهيه پاور پوينت از درس.
-4تهيه خط زمان از دوره ي خالفت عباسي.

