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 ۹۱ درس

 دهندیم لیتشک حکومت مسلمان انیرانیا

 هم رانیا مردم. شد منقرض انیساسان حکومت ران،یا به مسلمان یعربها ورود با که دیخواند گذشته سال در

 اسالم ورود با. شدند مسلمان جیتدر به اسالم، نید یها امیپ دنیشن با بودند، یناراض یساسان حکومت از که

 .گرفت قرار یاسالم یها نیسرزم جزو رانیا و شد آغاز رانیا خیتار در یدیجد یدوره ما، نیسرزم به

 

 عباس یبن حکومت لیتشک
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 امامان کردند؛ ینم تیرعا را یاسالم عدالت و نیقوان هیام یبن یخلفا د،یخواند شیپ درس در که طور همان

 هیعل یادیز یامهایق جه،ینت در دانستند، یم برتر نژادها ی هیبق از را عرب نژاد و رساندند یم شهادت به را

 .گرفت صورت هیام یبن

 دایپ انیرانیا انیم در یطرفداران اد،یز غاتیتبل با عباس یبن بود، عباس یبن خاندان ،یناراض یگروهها از یکی

 ارانشی و( ع) نیحس امام خون انتقام و کند مبارزه ستم و ظلم با خواهندیم که گفتند یم  آنها بودند، کرده

 چند در او. داشت عهده به را یناراض یگروهها یفرمانده که بود یانیرانیا از یکی یخراسان ابومسلم. رندیبگ را

 .دندیرس حکومت به عباس یبن خاندان بیترت نیا به و داد شکست را هیام یبن انیسپاه جنگ،

 و نداشتند یتوجه اسالم دستورات به زین آنها کردند آغاز را یستمگر هم عباس یبن خاندان ،یمدت از پس

 کردند یم آزار و تیاذ را آنها روانیپ و عهیش امامان

 ،یاسالم یها نیسرزم شتریب بر یعباس یخلفا و بود( یکنون عراق) بغداد در عباس یبن حکومت یاصل مرکز

 .کردند یم حکومت رانهیا جمله از

 انتخاب انیرانیا انیم از را خود رانیوز اغلب ل،یدل نیهم به دانستند؛ ینم را یکشوردار درست ی وهیش 

 .کنند حکومت شان بهناور قلمرو بر بتوانند دنیرس تا کردند یم

  : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  : نام

 دادند لیتشک حکومت مسلمان انیرانیا: سیتدر موضوع پنجم: سیتدر هیپا ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۹۱: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

 درس یکل اهداف

 .شود آشنا یرانیا یها حکومت لیتشک یچگونگ با

 یجزئ اهداف 

 . بداند را انیرانیا توسط حکومت لیتشک یچگونگ

 . کند انیب را او مهم کار بتواند و بشناسد را یخراسان ابومسلم

 .بداند را عباس یبن حکومت لیتشک ی نحوه 

 .کند انیب را انیعباس حکومت رفتن نیب از یچگونگ
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 .بفهمد را یرانیا یها حکومت زمان در هنر و فرهنگ رونق علت

 . کند درک را عباس یبن و هیام یبن حکومت از مردم یتینارضا لیدال 

 .بشناسد را یرانیا یها حکومت از دوره هر ریمشاه و دانشمندان 

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یشناخت ی طهیح در یرفتار اهداف

 . ببرد نام را یرانیا یها حکومت یها دوره از کی هر ریمشاه و دانشمندان 

 . دهد شرح و حیتوض را عباس یبن و هیام یبن حکومت دو از مردم بودن یناراض علت

 . بزنند مثال را یرانیا یها حکومت دوران در هنر و فرهنگ یها شرفتیپ از مورد چند

 . کند کیتفک را ها آن ها حکومت شناخت با و بدهد صیتشخ را یرانیا یها حکومت قلمرو مهم یشهرها نقشه یرو 

 و کند یبررس را کشور ی اداره در حکومت کی بودن موفق یها حل راه و حکومت کی رفتن نیب از مشترک لیدال 

 . دهد ارائه یابتکار یها حل راه و لیدال

 یها تفاوت و ها شباهت و کند یداور کند، سهیمقا مان، نیسرزم به اسالم ورود از بعد و قبل را یرانیا یها حکومت

 . سدیبنو را دسته دو نیا

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف

 . شود مند عالقه یرانیا یها حکومت خیتار به 

 . شود قائل ارزش مختلف یها دوره در یرانیا هنر و فرهنگ رونق جهت در دانشمندان تالش یبرا 

 .کند توجه یرانیا صنعت و هنر و فرهنگ شرفتیپ در ها آن زمامداران و ها حکومت نقش به

 . بگذارد احترام اسالم ورود از بعد ، خود نیسرزم خیتار درخشان ریس به مختلف، یها حکومت با ییآشنا بر عالوه

نشان  ها آن یها شهیاند به را خود یگذار سپاس مراتب ، بوم و مرز نیا خیتار بزرگان راه دادن ادامه با ردیبگ میتصم

 دهد.

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 و کند مشاهده است داشته که را ییها خدمت و آثار حاضر، زمان در او گاهیجا و کند مراجعه نایس یبوعل آرامگاه به 

 . دهد ارائه کالس به

 . کند رسم را آن کمک بدون بتواند و فراگرفته را یاسالم یها حکومت لیتشک زمان خط نمودار

 پرسش کالس در شد، انیعباس رفتن نیب از ساز سبب که عباس یبن یخلفا با هیبو آل مخالفت یها علت ی درباره 

 . کند پاسخ و

 لحاظ از یرانیا حکومت نیتر شکوه با ی درباره مان، نیسرزم به اسالم ورود از بعد یرانیا یها حکومت ی سهیمقا با

 . دهد ارائه کالس به را جینتا و کند قیتحق کشور یسازندگ و شمندانیاند تیترب و مردم یتمندیرضا قلمرو، مساحت

 کند میترس اهیس و دیسف یها رنگ با رانیا ی نقشه یرو را انیعباس حکومت مخالفان و موافقان قلمرو 

  یصیتشخ یابیارزش

  د؟یدان یم چه انیعباس خالفت زمان با معاصر یرانیا یها حکومت از 
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  بود؟ چگونه یعباس یخلفا کردن حکومت ی نحوه 

  رفت؟ نیب از چگونه انیعباس ی سلسله 

  د؟یدان یم چه یخراسان ابومسلم از

  ستند؟یز یم یرانیا یها حکومت از دوره کدام در دانشمندان و شاعران از ، نایس یابوعل و یرودک 

 بودند؟ انیعباس خالفت موافق کی کدام و مخالف یرانیا یها حکومت کی کدام 

  زهیانگ جادیا

  درس دیفوا

 . شود یم آشنا ماندگار یراثیم عنوان به خود نیسرزم خیتار با آموز دانش 

 آن حفظ یبرا که ییها تالش و اسالم شدن یدرون ی نحوه و خود نیسرزم به اسالم ورود یچگونگ با آموز دانش 

 . شود یم آشنا شد

 .شود یم آشنا هستند احترام مورد و شده شناخته جهان تمام در که ، خود نیسرزم شاعران و بزرگان با 

  آموز دانش یاجتماع و یفرد یزندگ با یدرس مطالب ارتباط

 باعث داشتند، ادب و علم به خدمت و شرفتیپ یبرا که یتالش و نیزم رانیا نامداران با و رانیا ی گذشته با ییآشنا 

 . باشند یفرد یزندگ کردن هدفمند یبرا یخوب یالگوها توانند یم و شود یم فرد در غرور و زهیانگ جادیا

 ها دهنده سازمان شیپ

 دانش از و میسینو یم تخته یپا را سواالت نیا. میبرس ها آن به سیتدر از بعد قرار ما که هستند ییها هدف همان 

 .کنند دایپ را سوال چند نیا جواب درس انیپا تا میخواه یم آموزان

 . دیده حیتوض را انیرانیا توسط حکومت لیتشک یچگونگ

 . دیکن انیب را او مهم کار و بود که را یخراسان ابومسلم 

 .دیده حیتوض را عباس یبن حکومت لیتشک ی نحوه 

 . کند انیب را انیعباس حکومت رفتن نیب از یچگونگ

 . دیده شرح را یرانیا یها حکومت زمان در هنر و فرهنگ رونق علت 

 .دیکن انیب را عباس یبن و هیام یبن حکومت از مردم یتینارضا لیدال

 .دیببر نام را یرانیا یها حکومت از دوره هر ریمشاه و دانشمندان

 درس مطالب یسازمانده

  تابلو یپا درس یها عنوان نوشتن 

 ( انیعلو ه،یبو آل. انیصفار. انیسامان. انیطاهر)  یرانیا یها حکومت ، عباس یبن حکومت لیتشک

 یرانیا یها حکومت ی دوره در هنر و فرهنگ رونق

 سیتدر نیح یها تیفعال

  نیآغاز مهارت
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 و شمندیاند کی ای و یخیتار اثر کی از یلمیف ای یریتصو مانند)  درس موضوع با مرتبط عکس و لمیف پخش با

 .میکن یم جلب را آموزان دانش توجه( شاعر

 

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 از پس. بزارم شینما به ها بچه یبرا تاید کمک به را نایس یبوعل آرامگاه از کوتاه یلمیف گرفتم میتصم شروع واسه

 خانم بله گفتن باهم همه د؟یکرد نگاه لمیف به دقت با: دمیپرس ها بچه از لمیف شینما

  بود؟ کجا نجایا خببب دمیپرس و کردم ها بچه به نگاه بعد 

 ... بود نایس یبوعل خانم گفت میمر 

 . بود نایس یبوعل بزرگ دانشمند آرامگاه دخترم، که نبود نایس یبوعل خود گفتم و دمیخند

 بوده؟ کاره چه نایس یبوعل دونهیم یک گلم، یها بچه

  بود پزشک خانم: راحله 

 سندهینو هم... بوده دانشمند هم بوده پزشک هم خانم: زهرا

  ه؟یچ سندهینو از منظورت زهرا گفتم 

 ... نوشته رو قانون کتاب گفت لمیف تو خانم خب گفت زهرا

 جینتا و اطالعات تمام بودن ها انسان معلومات به کمک و دانش شرفتیپ فکر به چون ما دانشمندان ی همه گفتم

 ی جهینت دانشمندان از مانده بجا یها کتاب واقع در. کردند یم یآور جمع مختلف یها کتاب تو رو هاشون شیآزما

  باارزشه اریبس و هاست اون کوشش و تالش عمر کی

 یها حکومت از کی کدوم زمان در نایس یبوعل دونهیم شما از کی کدوم: سوال هی ها بچه خب: گفتم ادامه در 

  کرده؟ یم یزندگ یرانیا

  خانم میدونینم که ما: گفت دیناه

 .... ستین ادمونی اما میخوند قبال خانم: گفت محبوبه

 ... بود هیبو آل شاهزادگان از یکی یدانا ریوز نایس یبوعل ها بچه گفتم

 .... بگه ما یبرا رو یرانیا یها حکومت از تا چند اسم تونهیم شما از کدوم ها بچه خب

 د،،،یگفت که هیبو آل نیهم خانم ان،،،یسامان ان،،،یساسان ان،،،،یاشکان گفت.... بفرما گفتم خانم؟ بگم من: گفت زهرا

 ...نبود یرانیا هیام یبن...  خانم آهانه... هیام یبن

 ...خوبه نیآفر گفتم 

 بودن؟ یناراض هیام یبن از مردم چرا میگفت شیپ درس تو ها بچه

 ...رسوندن شهادت به رو امامان گفت.... چطور مثال گفتم... بودن ستمگر چون گفت فاطمه 

 خودشون و زاشتنیم فرق نژادها هیبق و عرب نژاد نیب...کردنینم تیرعا رو یاسالم نیقوان هیام یبن یخلفا بله گفتم 

 نستنیم برتر بودن عرب که رو
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 ...رهیبگ شکل هیام یبن هیعل یادیز یها امیق شد باعث همه نایا 

 اومدن نیهم واسه... بودن یناراض هیام یبن از هم خاندان نیا... عباس یبن خاندان اسم به بود یخاندان به مثال 

 خوان یم که یخوب یکارها و خودشون از و زدن حرف یکل هیام یبن هیعل... انداختن راه مردم نیب یادیز غاتیتبل

  ها یرانیا نیب بخصوص... کردن دایپ مردم نیب یادیز یطرفدارا نیهم واسه.... کردن فیتعر یکل بدن انجام

  شدن؟ عباس یبن خاندان طرفدار هم ها یرانیا چرا نظرتون به ها بچه خب

 چون.... بودن یعصبان و ناراحت هیام یبن از مردم و بودن کرده دیشه رو نیحس امام هیام یبن چون خانم گفت نایسار

  شدن عباس یبن طرفدار نداشتن دوست رو هیام یبن

  دخترم بود خوب یلیخ... نیآفر گفتم

 رو نیحس امام خون انتقام مییخوا یم....... میکن مبارزه ستم و ظلم با مییخوایم ما گفتیم مردم به عباس یبن

 .... میزارینم یفرق نژادها هیبق و عرب بین ما. میریبگ

 انیرانیا یرهبر یرانیا کدوم دونه یم یکس ها بچه حاال... شد ادیز هیام یبن از یناراض یها گروه تعداد بیترت نیا به

 گرفت؟ عهده به رو یناراض

 .... ندادن پاسخ ها بچه از یکس 

 .... یخراسان ابومسلم

 .... میدونیم.... میدیشن اسمشو خانم آره.... آهااااا: ها بچه

 ... جامگان اهیس گفتندیم بهشون دنیپوش یم اهیس یها لباس چون ابومسلم روانیپ.......  ها بچه بله

 حکومت رانیا جمله از یاسالم یها نیسرزم شتریب بر انیعباس... بود بغداد در عباس یبن حکومت یاصل مرکز

 .. شدن یناراض هم عباس یبن از مردم کم کم اما... کردندیم

 بشن؟ یناراض حکومت هی از مردم شهیم باعث یچ تو نظر به هیراض خب

 ....خانم نایهم...کننینم عمل هاشون وعده به... گنیم دروغ... کنندیم ستم مردم به: هیراض 

 .. بشنون دوستات تا بگو نظرتو توام... یچ تو نظر به معصومه خب... دخترم نیآفر: معلم 

 شنیم یناراض مردم خب کنن، ظلم کنن، تیاذ رو مردم یوقت خانم:معصومه

 دخترم درسته 

 معصوم امامان به... نکرد عمل غاتشیتبل و ها وعده به... کردیم ستم مردم به هیام یبن مثل هم عباس یبن ها بچه 

 ... نداشت یتیاهم براشون اسالم اصال و کردیم ستم

 ...باشن یناراض عباس یبن از ها یلیخ که شد باعث نایا

 رو خودشون تختیپا کدوم هر...بودن گرفته شکل هم یرانیا تر کوچک حکومت نیچند ، عباس یبن با همزمان

 ...داشتن یا جداگانه یها تختیپا و داشتن رو خودشون رانیوز.. داشتن

 .... انیعلو و هیبو آل...انیصفار... انیسامان... انیطاهر مثل 

 ... بودن مخالف عباس یبن با هم هاشون یبعض.... داشتن دوستانه روابط عباس یبن با ها حکومت نیاز یبعض
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 ...بروند نیب از انیعباس که کردندیم رو تالششون تمام و بودن عباس یبن مخالف انیعلو و هیبو آل مثال

 تیاذ یلیخ رو انیعیش و عهیش امامان عباس یبن اما... بودند عهیش انیعلو و هیبو آل چون چرا؟؟؟ دیدونیم

 ... گهید شهیم یتینارضا باعث نیهم...کردندیم

 ...دینیبب رو ۱۱ صفحه.... دیکن باز رو هاتون کتاب حاال 

 ... دیکن نگاه خوب ها نقشه نیا به ها بچه 

 ...هستند تختیپا دهیکش مربع هی کنارش که ییشهرها اون

  ده؟یم نشون رو یرانیا حکومت کدوم قلمرو ، نقشه نیاول دیبگ من به خب 

 طااااهریااااان: ها بچه

  بوده؟ کجا انیطاهر تختیپا... نیآفر: معلم 

 شابورین: ها بچه

 ... بوده هرات تختشیپا خانم: هیمرض 

  شهره؟ کدوم کنار مربع...کن دقت...دنیکش مربع شکل ها تختیپا کنار گفتم ، دخترم نه: معلم

  خانم آره آها: هیمرض

 از قسمت کدوم دینیبب... دیکن سهیمقا یفعل رانیا نقشه با سهیمقا در رو انیطاهر قلمرو...  دیکن نگاه خوب ها بچه

 شده؟؟؟یم انیطاهر قلمرو یفعل رانیا

  رانیا شرق خانم: صبا 

 ...نیآفر: معلم

  نه؟ مگه...هست یفعل افغانستان جزو هرات درسته؟؟؟...افغانستان غرب از ییها قسمت کی هم رانیا شرق هم 

 نقشه...  میکنیم اشاره هاشون مساحت و ها تختیپا به... میکنیم یبررس ها بچه با هارو نقشه تمام بیترت نیهم به))

 کدوم ها نقشه به توجه با یرانیا حکومت نیپهناورتر بگن بهمون مییخوایم ها بچه از...میکن یم سهیمقا باهم هارو

 ((داره؟ رو اشتراک نیشتریب یفعل رانیا با یرانیا حکومت کدوم قلمرو مثال ایبوده؟؟

  ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 لیتشک) اول، بخش آموزش از پس معلم و نموده میتقس بخش دو به درس حجم به توجه با را ۹۱ درس است بهتر

 و آموزان دانش یریادگی از یآگاه جهت و بخش آن یبرا شده گرفته نظر در اهداف با متناسب( عباس یبن حکومت

 ....بپردازد پاسخ و پرسش به اول بخش مباحث رامونیپ شاگردان یذهن یها مفروضه و سواالت به پاسخ

 . دهد قرار نظر مورد زین رو سطوح یباق ، دانش سطح بر عالوه سواالت که نمود توجه دیبا 

 اول بخش سواالت

 .دیده حیتوض را انیرانیا توسط حکومت لیتشک یچگونگ

 .دیکن انیب را او مهم کار و بود که را یخراسان ابومسلم  

 . گفتند یم جامگان اهیس ابومسلم روانیپ به چرا
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  کرد؟ یم انتخاب یکسان چه نیب از را خود رانیوز شتریب عباس یبن 

 ..دیده حیتوض را عباس یبن حکومت لیتشک ی نحوه 

 . کند انیب را انیعباس حکومت رفتن نیب از یچگونگ

 . دیکن انیب را عباس یبن و هیام یبن حکومت از مردم یتینارضا لیدال

 چرا؟ و بودند عباس یبن مخالف یرانیا یها حکومت کدام 

  و میرو یم درس دوم بخش سراغ به اند، دهیفهم و گرفته ادی را یدرس مطالب آموزان دانش نکهیا از نانیاطم از پس

 . میکنیم شروع را بخش نیا آموزش

 دوم بخش سواالت

 . دیده شرح را یرانیا یها حکومت زمان در هنر و فرهنگ رونق علت

  است؟ کدام کتاب یها نقشه به توجه با یرانیا حکومت نیپهناورتر 

 . دیببر نام را یرانیا یها حکومت از دوره هر ریمشاه و دانشمندان 

  است؟ بوده بخارا یرانیا حکومت کدام تختیپا

  است؟ کوچکتر ها حکومت یتمام از یرانیا حکومت کدام قلمرو هم با ها نقشه ی سهیمقا 

  ست؟یک لقب یفارس شعر پدر 

 است؟ یرانیا یها حکومت از کی کدام ریوز و دانشمند نایس یبوعل 

  کردن نیتمر مهارت

 هر میخواه یم ها آن از و میکن یم میتقس گروه چهار به مثال عنوان به.... میکن یم یبند گروه را آموزان دانش

 با را خود سواالت و نظرات... کنند صحبت هم با بخش آن به راجع....کنند مرور هم با را بخش کی ، ها گروه از کدام

 امروز درس عنوان با مشترک یمطالب ییجا اگر رند،یبگ نظر در گریکدی سواالت یبرا یجواب و بگذارند انیم در هم

 ... کنند انیب اند، دهیشن

 و گفتگو جینتا ی اضافه به را شده محول بخش همان که میخواه یم گروه هر از شده، داده زمان انیپا از پس و

 .دهند ارائه کالس به ، گروه یاعضا نظرات

 یریادگی بتوان و نشود جادیا فاصله مطالب نیب تا شود انجام سیتدر ی جلسه همان در است بهتر کردن نیتمر 

 . رساند بیترک و کاربرد سطوح به دانش سطح از را آموزان دانش

 : مثال

  یعباس حکومت لیتشک: میمر گروه

 عباس یبن رفتن نیب از یچگونگ:  قیشقا گروه

 ی دوره در فرهنگ و رونق یها علت: نسترن گروه باهم یرانیا یها حکومت قلمرو سهیمقا و یخوان نقشه: الله گروه 

 دوره هر ریمشاه و دانشمندان ،یرانیا یها حکومت

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت
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 یخراسان ابومسلم نقش و عباس یبن حکومت لیتشک ی نحوه و انیب انیرانیا توسط حکومت لیتشک یچگونگ

 حکومت زمان در هنر و فرهنگ رونق علت و گرفتند فرا را عباس یبن رفتن نیب از یچگونگ سپس. شد داده حیتوض

 .شد داده حیتوض یرانیا یها

 کی نوشتن شد، سیتدر که یموضوع ی نهیزم در شتریب مطالعه به آموزان دانش قیتشو با توان یم نیهمچن 

 اند، داشته که ییها انتیخ ای و خدمات و یرانیا یها حکومت از کی هر از مانده جا به یباستان آثار به راجع صفحه

 انیپا به را سیتدر یرانیا یها حکومت دوره هر با معاصر هنرمندان و شمندانیاند ی نامه یزندگ به راجع قیتحق

 . برد

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 . کرد دایپ انیرانیا انیم در یطرفداران ادیز غاتیتبل با هیام یبن حکومت

 غلط                        حیصح

 . داشتند قرار انیعباس خالفت قلمرو در یرانیا یها حکومت شتریب

  غلط                       حیصح

 . است داشته یرانیا یها حکومت نیب در را مساحت نیشتریب انیعلو قلمرو 

  غلط                      حیصح

 . است بوده انیصفار ی دوره معروف شاعر یرودک 

  غلط                     حیصح

  یها نیسرزم شتریب بر و دانستند یم را یکشوردار درست ی وهیش عباس یبن

 . کردند یم حکومت یاسالم

  غلط                    حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 . باشد یم...... ............ ی دوره معروف شاعر یرودک

 . باشد یم............ .... گان شاهزاده از یکی ریوز ،یرانیا بزرگ دانشمند نایس یابوعل 

 . داشت عهده به.... ................. را رانیا در هیام یبن از یناراض یها گروه یفرمانده 

 .بود...... .......................... در عباس یبن حکومت یاصل مرکز

 .افتاد زندان به...........................  انیفرمانروا از یکی دست به یعباس ی فهیخل

 

 

 

 

 

 

  شد؟ منقرض حکومت کدام رانیا به مسلمان یها عرب ورود با

 انیطاهر( د    انیساسان( ج   انیصفار( ب    انیسامان( الف

  دند؟یرس شهادت به عباس یبن دست به ریز امامان از کی کدام

 باقر امام( د  کاظم یموس امام( ج    نیحس امام( ب   صادق جعفر امام( الف

 است؟ ریز یشهرها از کی کدام هیبو آل تختیپا 

 زرنج( د     بخارا( ج      اصفهان( ب     شابورین( الف 
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 یا نهیگز چهار یکتب سواالت

 

 بودند؟ عباس یبن دشمنان از ریز یها حکومت از کی کدام

  انیصفار( د    انیسامان( ج    هیبو آل( ب   انیطاهر( الف 

 و دادندیم یادیز تیاهم یفارس زبان به یرانیا یها حکومت از کی کدام 

 اند؟ دوره نیا به متعلق دانشمندان و شاعران نیشتریب

 انیطاهر( د       انیعلو( ج      انیسامان( ب       هیبو آل( الف 

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 .دیکن انیب را او مهم کار و بود که یخراسان ابومسلم

 . گفتند یم جامگان اهیس ابومسلم روانیپ به چرا

 .. دیده حیتوض را عباس یبن حکومت لیتشک ی نحوه

 . کند انیب را انیعباس حکومت رفتن نیب از یچگونگ

 . دیکن انیب را عباس یبن و هیام یبن حکومت از مردم یتینارضا لیدال

 .دیده شرح را یرانیا یها حکومت زمان در هنر و فرهنگ رونق علت

 . دیببر نام را انیسامان و هیبو آل ی دوره ریمشاه و دانشمندان

 است؟ یرانیا یها حکومت از کی کدام ریوز و دانشمند نایس یبوعل 

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 به راجع یقیتحق کدام هر که شود یم خواسته آموزان دانش از ، شد سیتدر کالس در که یموضوعات بر عالوه

 متعلق هنرمندان و شمندانیاند مانده، جا به یخیتار آثار کدام، هر قلمرو ،یرانیا یها حکومت)  شده ارائه موضوعات

 . دهند ارائه کالس به و کنند آماده( حکومت هر یها انتیخ و خدمات و دوره هر به

 ارائه کالس سر و دهند انجام یقیتحق اند ستهیز یم آن در که یا دوره و یرودک ای نایس یابوعل درباره نیهمچن

 .دهند

 درس یبررس و نقد

 

  درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 .است درس نیا قوت نقطه نیبزرگتر نیا و. است ارزشمند اریبس خود، کهن نیسرزم خیتار با آموز دانش ییآشنا

 

 درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

 آنان راتیتاث و ها نقش و یرانیا یها حکومت از کیهر به گذرا و محدود اریبس پرداخت درس نیا بیمعا جمله از 

 هیبو آل ان،یسامان ، انیطاهر یها حکومت از مثال عنوان به. باشد یم درس بودن فشرده و بودن خالصه و خیتار در

. ستین یکاف پرسشگر آموز دانش یبرا و کند ینم تیکفا ییتنها به که است شده آورده عنوان هی فقط انیعلو ای

 .است نداده پوشش را عنوان نیا یبخوب درس متن اما دهند یم لیتشک حکومت مسلمان انیرانیا درس عنوان

 به دو هر آنکه حال. شود یم گرفته نظر در متفاوت یها درس صورت به ها عنوان که است یطور مطالب یپراکندگ 
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 . شود ینم مشاهده متن در الزم انسجام و اند آمده هم دنبال

 در که چرا. باشد ضعف ی نقطه کی تواند یم خود ی نوبه به زین بخش هر یبرا مجزا یها تیفعال نداشتن نظر در

 .کرد یساز روشن را مطالب نیب ارتباط و انسجام توان یم آموز دانش از شده خواسته تیفعال کی با موارد یاریبس

 

 درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعلم یراهبردها و مناسب ارائه

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

 

  درس ضعف نقاط و بیمعا لیتعد ای حذف جهت یعلم یرابردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه

 شاگردان از گروه هر به آموزان، دانش ابهامات و اشکاالت آوردن دست به و کالس سر یها پاسخ و پرسش از پس

 هیبق تا دهند ارائه کالس به را خود قاتیتحق جینتا که میخواهیم آنان از و میده یم یبررس و قیتحق یبرا یموضوع

 د.کنن استفاده هم ها آن دوستان

 

 


