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الف :لثــل اس تـــــــذریــس
اّذاف تز اساس تلفیمی اس ّذف ًَیسی تزًاهِ درسی هلی ٍ طثمِتٌذی جذیذ تلَم
سطح ّذف
ّذف کلی

اّذاف ٍ پیاهذّا

آؽٙةیی فزبٌیزبٖ جة شةریخ ٚرٚد آریةییٞة شة ذةیةٖ ٞخةٔٙؾی

هزحلِای

اّذاف

 -1فزبٌیزبٖ جة شةریخ بلٛبْ آریةیی بس ٟٔةؼزز شة شؾىیُ حىٔٛس بیزبٖ آؽٙة ؽ٘ٛذ.
 -2فزبٌیزبٖ جة عّغّٔ ٝةد٘ ،خغصیٗ حىٔٛس آریةیی در بیزبٖ آؽٙة ؽ٘ٛذ.
 -3فزبٌیزبٖ جة ٞخةٔٙؾیةٖ ج ٝػٛٙبٖ جشرٌصزیٗ حىٔٛس ػقز جةعصةٖ آؽٙة ؽ٘ٛذ.
عٌاصز
تزًاهِ

اّذاف (تا رعایت تَالی هحتَای درسی)

درسی

اًتظارات در پایاى آهَسش

حیطِ ٍ سطح
در تلَم

عزصِ ارتثاط تا
عٌصز
خَد

خذا

خلك

خلمت

هلی

-1فزبٌیزبٖ جة شفىز در بػٕةَ ذةدؽةٞةٖ ،ضٕٗ آؽٙةیی جاة ؽاى ٚ ٜٛبفصخاةربز
بیزب٘یةٖ ،جة شحّیُ جیةٖ ٔیوٙٙذ و ٝبفزبد جة بػٕةَ ٘یه در شةریخ ٔة٘ذٌةر٘ذ.

ؽٙةخصی-
درن ٚفٟٓ

شؼمُ

 -2فزبٌیزبٖ در ٔییةجٙذ و ٝشحس ٞز ؽزبیظ (حصی در بٚغ لذرز) ج ٝػمةیاذ،
بػصمةدبز  ٚجةٚرٞةی دیٍزبٖ بحصزبْ جٍذبر٘ذ.

ٟٔةرشٟةی
جیٗ فزدی ٚ
بؼصٕةػی

بیٕةٖ

ؽٙةخصی-
دب٘ؼ

ػّٓ

 -3فزبٌیزبٖ ٚبص ٜآریةیی بیزبٖ رب شٛضیح جذٙٞذ.

ّذفّای رفتاری آهَسضی

تعمـل ،ایوـاى ،علـن ،عوـل ٍ اخـالق

-4فزبٌیزبٖ جة جزرعی دیذٌةٜٞةی ٔخصّا در ربجغا ٝجاة ٔاٛعٗ بِٚیاٙٞ ٝاذ ٚ
برٚذةیی ،ضٕٗ ٘ةْ جزدٖ بلٛبْ آریةیی وٚ ٝبرد بیزبٖ ؽذ٘ذ ،آٖ رب شحّیُ ٕ٘ةیٙذ.
-5فزبٌیزبٖ جة ٔغةِؼ ٝشحمیمةز شةریخی ،ج ٝبرشحةط آٖ جة دٚرٜٞاةی بعاةعیزی
بیزبٖ ٘ ٚخغصیٗ حىٔٛس آریةیی در بیزبٖ ذی جزد ٚ ،ٜآٖ رب جا ٝعاٛر شحّیّای
شٛضیح جذٙٞذ.

ؽٙةخصی-
شؽشیٚٝشحّیُ

ؽٙةخصی-
شؽشیٚٝشحّیُ

ػّٓ

ػّٓ








 -6فزبٌیزبٖ جة ٔغةِؼ ٝشةریخ  ٚذضٞٚؼ در آٖ ،ؽزح جذٙٞاذ وا ٝشاةریخ بیازبٖ
جةعصةٖ ٔحقٛر در بفغاة٘ٞٝاة  ٚبعاةعیز جاٛد  ٚجاة شحمیماةز ؼذیاذ شاةریخی
جخقٛؿ دٚرٔ ٜةد ٞ ٚخةٔٙؾی جةسؽٙةعی ؽذ.

ؽٙةخصی-
درن  ٚفٟٓ

ػّٓ

 -7فزبٌیزبٖ جة رعٓ ٘مؾ ٝبٔزٚسی بیزبٖ رٚی وةغاذ وةِاه  ٚلازبر دبدٖ رٚی
٘مؾ ٝلّٕز ٚحىٔٛس ٔةدٛٔ ،لؼیس ؼغزبفیةیی آٖٞة رب جة شزعیٓ شحّیُ ٕ٘ةیٙذ.

رٚب٘یحزوصی
ٕٞ -ةٍٙٞی

ػُٕ

 -8فزبٌیازبٖ جااة ٔغةِؼاا ٚ ٝجزرعاای ،خاظ سٔااةٖ  2222عااةَ لحااُ بس ٔاای د
(ٟٔةؼزز بِٚیٗ بلٛبْ آریةیی ج ٝبیازبٖ) ،شاة  129عاةَ لحاُ بس ٔای د (ذةیاةٖ
حىٔٛس عّٛویةٖ  ٚرٚی وةر آٔذٖ بؽىة٘یةٖ) رب ؽزح دٙٞذ.

ؽٙةخصی-
درن  ٚفٟٓ

ػّٓ



 -9فزبٌیزبٖ ٔحُ بعصمزبر لحةیُ ٔةد در بیزبٖ  ٚشمةجُ آٖٞة جة حىٔٛس آؽٛر ٚ
سٔیٞٝٙةی بشحةد  ٚج ٝلذرز رعیذٖ دٞیٛن رب شٛضیح دٙٞذ.

ؽٙةخصی-
درن  ٚفٟٓ

ػّٓ



 -12فز بٌیزبٖ دٚر ٚ ٜػُّ بٚغ لذرز ٔاةد در دٚرَٚٛٞ ٜخْؾَاصْزَ رب جا ٝفاٛرز
شحّیّی شؾزیح ٕ٘ةیٙذ.

ؽٙةخصی-
شؽشیٚٝشحّیُ

ػّٓ



فزبٌیزبٖ ػُّ  ٚسٔیٞٝٙةی ب٘حغةط عمٛط حىٔٛاس ٔاةد در دٚر ٜآعاصیةي رب
شٛضیح دٙٞذ.

ؽٙةخصی-
درن  ٚفٟٓ

ػّٓ







ّذفّای رفتاری آهَسضی
هطالة
هَاد ٍ
رساًِّای
آهَسضی

پیص تیٌی
رفتار ٍرٍدی

ایجاد ارتثاط
اٍلیِ

تعمـل ،ایوـاى ،علـن ،عوـل ٍ اخـالق

رئَس

فزبٌیزبٖ چٍٍ٘ٛی ؽىٌُیزیٔ ،حُ ٘ ٚمؼ خة٘ذبٖ ٞخةٔٙؾی رب در شؾاىیُ
عّغّٞ ٝخةٔٙؾی ،شٛضیح دٙٞذ.

ؽٙةخصی-
درن  ٚفٟٓ

ػّٓ



فزبٌیزبٖ چٍٍ٘ٛی ج ٝلذرز رعیذٖ وٛرػ ٞخةٔٙؾی رب شٛضیح دٙٞذ.

ؽٙةخصی-
درن  ٚفٟٓ

ػّٓ



فزبٌیزبٖ چٍٍ٘ٛی شٛعؼ ٝلّٕاز ٚحىٔٛاس ٞخةٔٙؾای رب در آعایةی فاغیز ٚ
ٕٞغةی ٝؽذٖ جة ی٘ٛةٖ جةعصةٖ ،شؾزیح ٕ٘ةیٙذ.

ؽٙةخصی-
درن  ٚفٟٓ

ػّٓ



فزبٌیزبٖ فصح فّح آٔیش جةجُ شٛعظ وٛرػ رب شٛضیح دبد ٚ ٜػّٕىزد ٚی رب در
سٔیٔ ُّٔ ٝٙغّٛت شحّیُ ٕ٘ةیٙذ.

ؽٙةخصی-

ػّٓ



ؽٙةخصی-
درن  ٚفٟٓ

ػّٓ



فزبٌیزبٖ جة ٔمةیغ ٝرفصةر فةشحةٖ جة رفصةر  ٚؽخقیس ٔذبرب ؼٛیة٘ ٝواٛرػ ،جأٟ ٝةرزٞةی
بخ لی
٘مؼ ب ٚدر ػزض ٝؽىُ ؼذیذی بس فزٔة٘زٚبیی در ؼٟةٖ ذی جحز٘ذ.

بخ ق



فزٌیزبٖ چٍٍ٘ٛی شقزف ٔقز شٛعظ ؼة٘ؾیٙةٖ وٛرػ ٘ ٚحٚ ٜٛرٚد جا ٝلاةرٜ
آفزیمة رب ؽزح دٙٞذ.

ؽٙةخصی-
درن  ٚفٟٓ

ػّٓ



فزبٌیزبٖ بٔرزشٛری بیزبٖ در دٚرٞ ٜخةٔٙؾیةٖ رب جة لزبر دبدٖ ٘مؾ ٝرعٓ ؽذٜ
بیزبٖ بٔزٚسی جز رٚی ٘مؾ ٝلّٕزٞ ٚخةٔؾیةٖ٘ ،ؾةٖ دٙٞذ.

رٚب٘یحزوصی
ٕٞ -ةٍٙٞی

ػُٕ

فزبٌیزبٖ شأظیز ٘مؼ وٛرػ ٙٔ ٚؾٛر ٚی رب در ٘ؾز فز ًٙٞشؼةٔ ز ب٘غة٘ی ٚ
بیزب٘ی ٔ ٚة٘ذٌةری آٖ در ؼٟةٖ رب شٛضیح دٙٞذ.

شؽشی ٚ ٝشحّیُ



بلٛبْ آریةیی بس ٟٔةؼزز شة شؾىیُ حىٔٛس در بیزبٖ
ٔةد٘ ،خغصیٗ حىٔٛس آریةیی بیزبٖ
ٞخةٔٙؾیةٖ ،جشر ٌصزیٗ حىٔٛس ػقز جةعصةٖ
وصةت درعیٚ ،بیس جازد ٔ ٚةصیاهِ ،اد شاةخ (یاة واةٔریٛشز) ،بعاریىز ،ذزٚصوصاٛر ،ذازد ،ٜفایّٓ٘ ،مؾا٘ ،ٝازْبفاشبر
جزفازبس آعإةٖ ،فاایّٓٞاةی ٔغااصٙذ شاةریخ ،جةسدیااذ بس ٔاٛس ٜبیازبٖ  ٚجةعااصةٖ (در فاٛرز بٔىااةٖ)ٔ ،ا ٛص ٔٙؾااٛر
وٛرػ ،بعٙةد دعس ب ٚ َٚد ،ْٚوةغذ وةِه ،شقةٚیز شةریخی دٚرٞ ٜخةٔٙؾی،
فزٌیزبٖ جة ف ز بیزبٖ آؽٙة ٔیجةؽٙذ.
بلٛبْ جٔٛی عةوٗ بیزبٖ لحُ بس آریةیی رب شؾزیح ٔیٕ٘ةیٙذ.
آخزیٗ شٕذٖٞةی بیزبٖ لحُ بس ٚرٚد آریةییٞة رب ج ٝعٛر ٔخصقز شٛضیح ٔیدٙٞذ.
جة ٘مؾ ٝج ٝخٛجی وةر ٔیوٙٙذ.
ع ْ  ٚبحٛبِرزعی ،حضٛر غیةت ،جزرعی وّی حة ز رٚحی  ٚرٚب٘ای  ٚفیشیىای دب٘اؼ آٔاٛسبٖ ٚ
جزرعی وّی ٚضؼیس فضة  ٚعةخصةر و ط ،جز لزبری ربجغاٝی ػاةعفی جاة جیاةٖ خاةعز ٜیاة ٚلاةیغ
شةریخی  ٚجیةٖ شؽةرت  ٚخةعزبز عفز ج ٝؽٟزٞةی شةریخی شٛعظ دب٘ؼآٔٛسبٖ ،شٛضیح ٔخصقز در
ٔٛرد فیّٓٞةی شةریخی ٛٔ ٚسٜٞةی شةریخی.

سٔةٖ:
 5دلیمٝ

(الزم بِ تَضیح است هغالؼِ ایي درس تَسظ داًصآهَزاى قبل از حضَر در کالس ،تْیِ فیلن ،تْیِ پاٍپَیٌتت،
تْیِ تصاٍیر ٍ ساخت هاکت تَسظ داًصآهَزاى در بخص «تکالیف جلسِ بؼذ» عرح درس قبلی بِ داًصآهَزاى
گفتِ ضذُ است).

گزٍُتٌذی،
هذل ٍ ساختار
کالسی

ٌزٜٚجٙذی جزبعةط عغح ػّٕی فزبٌیزبٖ فٛرز ٔیٌیزد  ٚبػضةی ٌز ٜٚذیٛعصةری بس عغح ػّٕی
ٔیجةؽذٔ .ذَ و عی ٌزٞٚی جٛد ٚ ٜجة عةخصةری Uؽىُ در و ط عحك عزح سیز ٌازٜٞٚاة لازبر
ٔیٌیز٘ذ (یة عزحٞةی ٔؾةج ٝدیٍز و ٝشٛعظ دجیز عزبحی ؽذ ٜبعس):
در بیٗ و ط فزك جز ٚؼٛد ٌ 6ز٘ 5 ٜٚفزٔ ٜیجةؽذ.

تَضیح:
ایي گرٍّبٌذی
در آغاز ترم بِ
یکتتتتتتتی از
ضتتتیَُّتتتای
هؼوَل صتَرت
هیگیرد.

رٍش ایجاد ٍ
تذاٍم اًگیشُ

ارسضیاتی
آغاسیي

رٍشّای
تذریس

ٕ٘ةیؼ فیّٓ شخس ؼٕؾیذ  ٚذةعةرٌةد ،شقٛیز شةریخی ٔزجٛعٕ٘ ،ٝةیؼ شقاٛیز ٔٙؾاٛر واٛرػ در
عةسٔةٖ ُّٔ ،عؤبَ بس ؽٙةخس دب٘ؼآٔٛسبٖ بس وٛرػ ،جیةٖ شؽزج ٝعفز جٕٞ ٝذبٖ  ٚفةرط.

سٔةٖ:
ٔصٙةٚت

جٙٔ ٝظٛر :بِ ) عٙؽؼ بع ػةز فزبٌیزبٖ بس ٔغةئُ ذیؼ٘یةس جزبی بیٗ درط (دب٘ؼ لحّای)  ٚت)
ٔیشبٖ آؽٙةیی آٖٞة جة ٔغةِث ؼذیذ درط(دب٘ؼ ؼذیذ) ،عؤبَٞةیی ٔة٘ٙذ سیز ٔغزح ٔیؽٛد:
 -1بلٛبْ جٔٛی لحُ بس آریةییٞة در وذبْ لغٕس ف ز بیزبٖ عةوٗ جٛد٘ذ؟
 -2بلٛبْ جٔٛی عةوٗ بیزبٖ لحُ بس آریةیی رب شٛضیح دٞیذ.
 -3در ٔٛرد آریةییٞة چٔ ٝیدب٘یذ؟ در چٙذ ؼّٕ ٝشٛضیح دٞیذ.
 -4در ٔٛرد عّغّٞ ٝخةٔٙؾیةٖ ٔ ٚؤعظ آٖ ،چ ٝبع ػةشی دبریذ؟
 -5بس ٔحصٛب ٔ ٚضةٔیٗ ٔٙؾٛر وٛرػ چٙذ ٔٛرد رب جیةٖ وٙیذ.
ٔ -6ف ْٟٛبٔرزبشٛری چیغس؟

سٔةٖ:
 5دلیمٝ

رٚػ شذریظ بفّی ٔ ٚحٛری :رٚػ شذریظ بػضةی شیٓ
رٚػٞةی شذریظ فزػی :بیفةی ٘مؼ ،شٛضیحی ،جحط ٔ ٚؾةروس ٌزٞٚی ،جةرػ ٔغاشی.
ب :فعالیتّای هزحلِ حیي تذریس

آهادُ ساسی

در بیٗ ٔزحّ ٝفؼةِیسٞةی سیز شٛعظ دجیز  ٚدب٘ؼآٔٛسبٖ ج ٝؽىُ شؼةّٔی فٛرز ٔیٌیزد:
 بیؽةد رٚحی ٚ ٝػ ل ٝج ٝشةریخ جةعصةٖ در دب٘ؼآٔٛسبٖ شٛعظ دجیز شٛرق  2دلیمٝبی ٘زْبفشبری وصةت درعی ٚرق سٖ ج ٝفٛرز بشٔٛةشیه ربٜب٘ذبسی ذزٚصوصٛرِ ،دشةخ  ٚآٔةد ٜوزدٖ ٞ CDةی ٔزجٛع ،ٝآٔةدٕٛ٘ ٜدٖ عةیز رعة٘ٞٝاةی آٔٛسؽایٔة٘ٙذ ٘قث ٘مؾ ٝرٚی جزد  ٚفزب ٓٞعةسی ٔٛلؼیس آٔٛسؽی جزبی بیفةی ٘مؼ  ٚعةیز ٔٛبرد
ٕ٘ -ةیؼ وّید  ٚشقةٚیز در آغةس درط  ٚبؼزبی عةیز جز٘ةٔٞٝةی ٔمذٔةشی

سٔةٖ:
 5دلیمٝ

فؼةِیسٞةی دب٘ؼآٔٛسٔ -ؼّٓ ( بیٗ فؼةِیسٞة ج ٝفٛرز شّفیمی ٔغزح ٔایؽاٛد  ٚشفىیاه آٖ جأ ٝؼٙاةی ٔؽاشب جاٛدٖ
فؼةِیسٞةی ٔؼّٓ  ٚدب٘ؼآٔٛس بعس ٙٔ ٚغمی ج٘ ٝظز ٕ٘یرعذ).

رٍش تذریس اصلی :رٍش تذریس اػضای تین

ارائِ درس جذیذ

 -1آهادگی فردی

 -2کار تیوی

 -3آزهَى

شمغااایٓ ٔحصاااٛب جاااٝ
لغٕسٞةی ٔغةٚی
رػةیاااس بعاااصم َ در
ٔصٗ
رػةیس ٔیاشبٖ عاخصی
ٔحصٛب در شمغیٓ
بخصقااةؿ ؽاإةر ٜجااٝ
لغاإسٞااةی ٔااصٗ ٚ
بفزبد ٌزٜٚ
شؼیاایٗ سٔااةٖ جاازبی
ٔغةِؼٝ
بؼزبی ٔغةِؼ ٝفزدی

شؾاااىیُ یاااه شااایٓ
ٔاااااٛلصی شٛعاااااظ
ؽاإةرٜٞااةی ٞاآ ٘ااةْ
شٕااةْ شاایٓٞااة ٔااع
بػضااةی ؽاإةر 3 ٜدر
یه شیٓ ؼٕغ ؽ٘ٛذ.
جحط  ٚجزرعی لغإس
( 3جااازبی ٔعاااةَ) در
سٔةٖ شؼیایٗ ؽاذ ٜجاة
٘ظةرز دجیز
جزٌؾس بفزبد جٌ ٝازٜٚ
بفّی  ٚشذریظ درط

بؼاازبی آسٔاا ٖٛبس وااُ
ٔحصٛب جزبی شٕةْ بفزبد
عاازح عاااٛبَ بس وااُ
ٔحصٛب جغٛر ٔغةٚی
بعااصفةد ٜبس عاااٛب ز
ػیٙی
بربئاا ٝوّیااذ ،ؽاازح ٚ
ٕ٘اازٌٜااذبری شٛعااظ
دب٘ؼآٔٛسبٖ
شؼییٗ ٔؼذَ ٌزٞٚی
شؼییٗ ٘مةط ضاؼ در
لغاإسٞااةی ٔخصّ ا
ٔحصٛب  ٚبربئ ٝبفزبد

در ًظتتر گتترفتي هکتتاى ٍ

ً -4قذ بررسی

 -5جوغ بٌذی

٘مذ ٕ٘زٞ ٜاز فازد وا ٝب٘صخةت بفازبد جا ٝعاٛر
جیةٍ٘ز ٔیشبٖ ف ٟٓفازد شقااةدفی یااة آسبدب٘اا ٝبس
شٕةْ شیٓ ٞاة جا ٝشؼاذبد
بعس
٘مذ ٕ٘زٞ ٜز شایٓ وا ٝلغٕسٞةی ٔحصٛب
جیةٍ٘ز ٔیشبٖ ف ٟٓشایٓ بربئاا ٝیااه جخااؼ بس
درط شٛعظ یه فزد
بعس
٘مذ ویفیس شذریظٞاة جحاااط در ربجغااا ٝجاااة
بس رٚی ٕ٘ااازبز ٞاااز ٔحصٛبی ٞز جخؼ
بربئااااا ٝشٛضااااایحةز
جخؼ
الزم بِ رکر استت هیتساى شىٕیّی شٛعظ ٔؼّٓ
زهاى اختصاظ یافتِ بِ کار
تیوی ،تتثییر هستتقین در

کیفیت آهَزش دارد.

زهاى ضرٍری است.
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-1آهادگی فردی :لغٕس 1جزبی ػض ٛؽٕةر 1 ٜشٕةْ شیٓٞة ،بس بجصذبی درط شة بٔ َٚةد ٘خغاصیٗ حىٔٛاسق لغإس 2
جزبی ػض ٛؽٕةر 2 ٜشٕةْ شیٓٞة ،بس ٔةد ٘خغصیٗ حىٔٛس شة آخز ففح 81ٝق لغٕس 3جزبی ػض ٛؽٕةر 3 ٜشٕةْ شایٓٞاة،
ؽةُٔ ٘مؾ ٝففح ٚ 81ٝخظ سٔةٖ ففحٔ ٚ 81ٝةد در بٚغ لذرز شة بٞ َٚخةٔٙؾیةٖ جشرٌصزیٗ حىٔٛس ػقاز جةعاصةٖ؛
لغٕس 4جزبی ػض ٛؽٕةر 4 ٜشٕةْ شیٓٞة ،بس ٞخةٔٙؾیةٖ جشرٌصزیٗ حىٔٛس ػقز جةعصةٖ شة آخز ذةربٌزبف ب َٚعٕس چد
ففح ...( 83 ٝج ٝلّٕز ٚخٛد بفشٚد)ق لغٕس 5جزبی ػض ٛؽٕةر 5 ٜشٕةْ شیٓٞة ،بس یىی بس ب٘غة٘یشزیٗ  ٚؽىٕٙٞٛذشزیٗ ....
شة ب َٚشعحیس بٔرزبشٛری ٞخةٔٙؾیةٖ ففح .85 ٝؽٕةرٌٜذبری یة ٘ةْ ٌذبری بػضة ٔیشٛب٘ذ جاز بعاةط بعاةٔی ٔغازح در
ٔحصٛب ٔعُ وٛرػ  ٚغیز ٜجةؽذ .جؼذ بس شمغیٓ جٙذی ٞز فزد جٔ ٝذز ٔؾخـ ؽذ ٜج ٝعٛر فازدی ٔحصاٛبی ٔزجاٛط جاٝ
خٛد رب ٔغةِؼٔ ٝیوٙذ.
 -2کار تیوی :در بیٗ لغٕس رٚػٞةی بربئ ٝدرط شٛعظ بػضةی دبخُ شیٓٔ ،یشٛب٘ذ شٛعظ ٔؼّٓ ذیؾٟٙةد ؽٛد  ٚیة جٝ
فٛرز خ لة٘ ٝشٛعظ دب٘ؼآٔٛسبٖ بؼزب ؽاٛد .در ایٌجا جْت صرفِ جَیی در ٍقت ،پس از تذریس اػضتا در تتین ،اجترای

بخصّای کالسی هربَط بِ بٌذ جوغبٌذی ًیس در پایاى ّر قسوت هحتَا ارائِ هیگردد .در بیٗ ٔزحّ ٝبػضةی ٞآ ٘اةْ یاه
شیٓ ؼذیذ شؾىیُ ٔیدٙٞذ  ٚج ٝجحط در ٔٛرد لغٕس ٔزجٛعٔ ٝیذزدبس٘ذ .ذظ بس شحّیُ  ٚجزرعی ٔحصٛب  ٚرفغ بجٟةٔةز
ٕٞذیٍز ،جة ربٕٙٞةیی دجیز ج ٝیه رٚػ ٚبحذ جزبی بربئ ٝبیٗ لغٕس بس ٔحصٛب جزبی شیٓٞاةی خاٛد ٔایرعاٙذ .بػضاة جاٝ
شیٓٞةی خٛد جزٌؾص ٚ ٝشذریظ ٞز لغٕس ج ٝشزشیث شٛعظ ػضٔ ٛزجٛع ٝج ٝؽزح سیز ؽزٚع ٔیؽٛد.
رٚػ بربئ ٝلغٕس:1بػضةی ؽٕةرٔ ،1 ٜحصٛبی لغٕس 1رب ج ٝعةیز بػضةی شیٓ شٛضیح ٔیدٞذ٘ ،ظزبز ٔغزح ٔیؽٛد ،جٝ
عؤب ز ذةعخ ٔیدٞذ .جؼذ بس بشٕةْ بربئ ٝدر دبخُ شیٓ ،ج ٝفٛرز و عای  ٚجاة رٚػ جاةرػ ٔغاشی  ٚذزعاؼ  ٚذةعاخ،
دیذٌةٜٞة ٔغزح ؽذ ٚ ٜجة شٛضیحةز ٔخصقز دجیز ،یةدٌیزی بیٗ لغٕس بس ٔحصٛبشىٕیُ ٔیٌیزد.
ارائِ درس جذیذ

رٚػ بربئ ٝلغٕس :2شذریظ بیٗ لغٕس بس ٔحصٛب ٕٞة٘ٙذ لغٕس  1ؽزٚع  ٚجة شٛضیحةز شىٕیّی دجیزج ٝذةیةٖ ٔیرعة٘ذ.
رٚػ بربئ ٝلغٕس  :3ػض ٛؽٕةر 3 ٜدر ٞز شیٓ٘ ،مؾ ٝلّٕز ٚحىٔٛس ٔةد رب شٛضیح دبد ٚ ٜجة ٔمةیغاٚ ٝضاؼیس بٔازٚسی
٘مؾ ٝبیزبٖ جحط  ٚشحةدَ ٘ظز ٔیوٙٙذ .عرظ خظ سٔةٖ آغةس ٟٔةؼزز آریةییٞة شة آغةس بؽىة٘یةٖ بس رٚی وصةت شٛضایح
دبدٔ ٜیؽٛد .در بدبٔ ٝجزبی جخؼ و عی بیٗ لغٕس ،شٛعظ د٘ ٚفز بس بػضةی ؽٕةر٘ ،3 ٜمؾ ٝلّٕز ٚحىٔٛس ٔاةد رٚی
جزد ٘قث  ٚوةغذ وةِه رب رٚی آٖ لزبر ٔیدٙٞذ ٘ ٚمؾ ٝبٔزٚسی بیزبٖ رب رٚی آٖ رعٓ ٔایٕ٘ةیٙاذ یاة شقاٛیز ٘مؾا ٝبس
ذزٚصوصٛر ذخؼ ؽذ٘ ٚ ٜمؾ ٝبٔزٚسی بیزبٖ و ٝجة سٔی ٝٙؽفةف شٟی ٝؽذ ،ٜرٚی آٖ لزبر دبد ٚ ٜجة ٔ ٓٞمةیغٔ ٝیوٙٙذ.
لغٕس ٔةد در بٚغ در دبخُ شیٓٞة ج ٝفٛرز شٛضیحی بربئٔ ٝیؽٛد بٔة در جخؼ ؼٕغجٙاذی جا ٝفاٛرز بیفاةی ٘ماؼ
شٛعظ بػضةی  ٓٞؽٕةر ٜجزبی وُ و ط ٕ٘ةیؼ دبدٔ ٜیؽٛد .لغٕس عمٛط ٔةد ٘یش ذظ بس جحاط در دبخاُ شایٓ ،جاٝ
رٚػ بیفةی ٘مؼ شٛعظ بػضةی دیٍز  ٓٞؽٕةر ٜبؼزب ٔیؽٛد .جزبی بربئ ٝو عی خظ سٔةٖ ،ذةٚرذٛیٙس شٟیا ٝؽاذ ٜواٝ
سٔةٖ ٚ ٚلةیغ شةریخی ج ٝفٛرز ب٘یٕیؾٗ بعس ،ج ٝشزشیث بؼزب ؽذ ٚ ٜج ٝجحط ٌذبؽص ٝخٛبٞذ ؽذ.
رٚػ بربئ ٝلغٕس :4بیٗ جخؼ شٛعظ ػضٞٛةی ؽٕةر 4 ٜج ٝشیٓ شٛضیح دبدٔ ٜیؽٛد  ٚعؤبَٞةی بػضةی دیٍز ج ٝجحاط
ٌذبؽصٔ ٝیؽٛد .در ذةیةٖ بیٗ شٛضیحةز فةیُ فٛشی ٔزجٛط ج ٝوٛرػ (بفغة٘ ٝوٛرػ) بس ٘زْبفشبر شٛعظ دجیز ج ٝبؼزب در
ٔیآیذ  ٚفزبٌیزبٖ فؼة ٌ٘ٛ ٝػ ٔیدٙٞذ.
در بربئ ٝػٕٔٛی  ٚو عی ،شٛعظ یىی بس بػضةی ؽٕةرٔ ،4 ٜةؼزبی ؼذ وٛرػ ج ٝفٛرز بیفةی ٘مؼ در ؼّٛی و ط ٚ
شأعیظ حىٔٛس وٛرػ ٘یش شٛعظ ػض ٓٞ ٛؽٕةر ٜدیٍز ج ٝفٛرز بیفةی ٘مؼ جٕ٘ ٝةیؼ در ٔیآیذٕٞ .چٙایٗ در بیاٗ
جخؼ ٔصٗ ( 1جزرعی ؽٛبٞذ ٔ ٚذبرن) در لةِث ٕ٘ةیؼ در ٘مؼ خٛد وٛرػ (بس سجةٖ ٚی) ج ٝبؼزب در ٔیآیذٔ .صٗ٘ 2یش
جٕٞ ٝیٗ رٚبَ بؼزب ٔیؽٛد .ؽؽز٘ ٜةٔ٘ ٝیش شٛعظ دجیز جة بعاصفةد ٜبس رعاة٘ٞٝاةی بِىصز٘ٚیىای یاة وةغاذی جإ٘ ٝاةیؼ
درٔیآیذ  ٚجة جحط و عی شىٕیُ ٔیٌزدد.

رٚػ بربئ ٝلغٕس  :5در دبخُ شیٓٞة بیٗ لغٕس شٛضیح دبدٔ ٜیؽٛد  ٚدر فٛرز بٔىةٖ جازبی وا ط یاه فیّٕای بس
ٔٙؾٛر وٛرػ شٟی ٚ ٝدر و ط در لغٕس ؼٕغجٙذی (بِحص ٝدر بیٙؽة در ٕٞیٗ ٔزحّ )ٝبربئأ ٝایؽاٛدٔ .ةواس ٔٙؾاٛر
وٛرػ ٘یش در و ط ج ٝدب٘ؼآٔٛسبٖ ٘ؾةٖ دبدٔ ٜیؽٛد ٔ ٚحصٛبی آٖ شؾزیح ٔیٌزدد.
لٕغس ؼٟس جزرعی ؽٛبٞذ ٔ ٚذبرن ،فمظ در و ط شٛضیح دبدٔ ٜیؽٛد ٘ ٚیةس ج ٝجحط در شیٓ ٘یغس.
جة شؾىیُ یه ؼّغٙٔ ٝةظز ٜشٛعظ د ٚػض ٛجة ؽٕةر 5 ٜیىی در ٘مؼ آؽٛرجة٘یرةَ  ٚدیٍازی در ٘ماؼ واٛرػ جاشري،
دیذٌةٜٞةی آٖٞة رب ٔغزح ٔیوٙٙذ (جزرعی ؽٛبٞذ ٔ ٚذبرن ففح.)84 ٝ
ٔةؼزبی ذةدؽةٞی وٕحٛؼی ٝشٛعظ بػضة در دبخُ شیٓ شٛضیح دبدٔ ٜیؽٛد٘ .مؾ ٝلّٕزٞ ٚخةٔٙؾیةٖ رٚی جزد جٕ٘ ٝةیؼ
در ٔیآیذ (یة ٘مؾ ٝوةغذی رٚی دیٛبر ٘قث ٔیؽٛد)  ٚجة ٔمةیغ٘ ٝمؾ ٝبٔزٚسیٔ ،غاّ ٝج ٝجحط ٌذبؽصٔ ٝیؽٛد.
ارائِ درس جذیذ

-3آزهَى :در بیٗ لغٕس بس فزآیٙذ شذریظ ٔؼّٓ در فٛرز بٔىةٖ ج ٝؽىُ بِىصز٘ٚیىی یة ٔىصٛت  ٚدر غیز بیٗ فٛرز
ج ٝحةِس ؽفةٞی عؤب شی بس درط ٔیذزعذ .جة بیٗ ٞذف و ٝوذبْ لغٕس ٔحصٛب جٟصز یةدٌزفصا ٝؽاذ ٜبعاس  ٚدر درن
وذبْ ٔحةحط ٔؾىُ ٚؼٛد دبردٕٞ .چٙیٗ جة بیٗ وةر ٔیشبٖ ػّٕىزد بػضةی بربئ ٝدٙٞذٔ ٜحصٛب ٘یش برسیةجی ٔایؽاٛد .جاز
بعةط ٘صةیػ جذعس آٔذ ٜدر جخؼ ٞةی جؼذی بؽىة ز ٛ٘ ٚبلـ جزعزف  ٚشزٔیٓ آٔٛسؽی فٛرز ٔایٌیازد .بِحصا ٝبٌاز
عؤبَٞة ج ٝفٛرز شغصی شٟی ٚ ٝشٛعظ شیٓٞة بؼزب ٕ٘ ٚزٌ ٜذبری ؽٛد در سٔةٖ ٘یش فزف ٝؼٛیی خٛبٞذ ؽذ.
ً-4قذ ٍ بررسی :در بیٗ لغٕس ٘مذ ٕ٘زٞ ٜز فزد و ٝجیةٌٖز ٔیشبٖ ف ٟٓفزد بعس ٘ ٚمذ ٕ٘زٞ ٜز شیٓ و ٝجیةٌٖز ٔیشبٖ
ف ٟٓشیٓ بعس فٛرز ٔیٌیزدٕٞ .چٙیٗ بس رٚی ٕ٘زبز ٞز جخؼ بس ٔحصٛب٘ ،مذ ویفیس شذریظٞة ٘یش فٛرز ٔیٌیزد.
-5جوغبٌذی :در بیٗ ٔزحّ ٝسْ ج ٝشٛضیح بعس و ٝجخؼٞةی بیفةی ٘مؼ  ٚحةِسٞةی ٕ٘اةیؼ  ٚػٕأٛی و عای،
ٔیشٛب٘ذ ج ٝبخصیةر دجیز در جٙذ  2رٚػ شذریظ یة در بیٗ جٙذ بؼزب ؽٛد .در ؼٕغجٙذیٞةی ٔزحّٝبی یاة ٟ٘اةیی ب٘صخاةت
بفزبد ج ٝعٛر شقةدفی یة آسبدب٘ ٝبس شٕةْ شیٓٞة ج ٝشؼذبد لغٕسٞةی ٔحصٛب ب٘ؽاةْ ٔایؽاٛد  ٚبربئا ٝیاه لغإس بس درط
شٛعظ یه فزد  ٚجحط در ربجغ ٝجة آٖ در بیٙؽة فٛرز ٔیٌیزدٔ .ؼّٓ بس رٚػٞةی شٛضیحی  ٚجاةرػ ٔغاشی در ؼٟاس
شزٔیٓ آٔٛسػ  ٚرفغ بؽصحةٞةز یةدٌیزی بعصفةدٔ ٜیوٙذ  ٚؽىٌُیزی وةُٔ یةدٌیزی ب٘ؽةْ ٔیذذیزد.

فعالیت ّای
خاللاًِ
داًص
آهَساى

در بیٗ ٔٛرد ش ػ ٔی ؽٛد ٔٛلؼیس  ٚؽزبیغی جٛؼٛد آیذ شة خ لیس دب٘ؼآٔٛسبٖ جٙٔ ٝقا ٝظٟاٛر جزعاذ .بیاٗ
خ لیسٞة ٕٔىٗ بعس در بؼزبی ٕ٘ةیؼ ،ب٘صخةت فیّٓ ،شٟی ٝب٘یٕیؾٗ ،عةخس ذةٚرذٛیٙس  ٚشٟیا ٚ ٝشِٛیاذ عاةیز
رعة٘ٞٝةی آٔٛسؽی شٟی ٝؽذ ٜشٛعظ دب٘ؼآٔٛسبٖ یة در لةِث جیةٖ دیذٌةٜٞةی ؼةِث ٛ٘ ٚب٘ذیؾة٘ .... ٚ ٝدیذ ٜؽٛد.
خالقیت چیسی ًیست کِ از قبل تؼییي ضَد بلکِ چیسی ّست کِ فی البذاِّ خلق هی ضَد.
ج :فعالیتّای تکویلی

ارسضیــاتـــــی

ب :ارزضیابی تراکوی (پایاًی کِ ترجیحاً بِ صَرت کتبی صَرت هیگیرد)
ٚ -1بص ٜبیزبٖ بس ٚبصٌ ................ ٜزفص ٝؽذ ٜبعس.
ٔ -2ةدٞة در وذبْ لغٕس بیزبٖ بعصمزبر یةفص ٝجٛد٘ذ؟
بِ ٙٔ :ةعك غزجی ٔ ٚزوشی ت :ؽٕةِی ٔ ٚزوشی غ :غزجی  ٚؼٛٙجی د :ؽٕةِی  ٚؼٛٙجی
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ریؾٚ ٝبص ٜبیزبٖ رب شٛضیح دٞیذ.
بلذبٔةز َٚٛٞخْؾَصْزَ رب ؽزح دٞیذ.
دِیُ عمٛط حىٔٛس ٔةد چ ٝجٛد ٜبعس؟
لّٕز ٚبیزبٖ در سٔةٖ وٛرػ ٞخةٔٙؾی رب در رٚی ٘مؾ٘ ٝؾةٖ دٞیذ.
بس ٔحصٛبی جیة٘ی ٝوٛرػ چ ٝبع ػةشی دبریذ؟
..................................

سٔةٖ در ع َٛشذریظ

الف :تکَیٌی (در جریاى تذریس)

 -3آیة درجةر ٜعى٘ٛصٍة ٜبِٚی ٝبلٛبْ ٙٞذ  ٚبرٚذةیی بشفةق ٘ظز ٚؼٛد دبرد؟ دیذٌة ٜخٛد رب جة شحّیّی جیةٖ وٙیذ.
 -4در ٘مؾة سیز ٔ ،حُ ؽٟزٞةی ٍٕٞصة٘ ،ٝبٚربش ٚ ٛذةرع ٝذةن ؽذ ٜبعسٔ .حُ آٖٞة رب ٔؾخـ وٙیذ.

٘مؾ ٝلّٕزٚ
حىٔٛس ٔةد
ارسضیــاتـــــی

 -5جة یه دیذ شحّیّی ،ػُّ عمٛط حىٔٛس ٔةد رب شؾزیح وٙیذ.
 -6ؽی ٜٛفزٔة٘زٚبیی آعیةن ٔةدی  ٚوٛرػ ٞخةٔٙؾی رب جة ٔ ٓٞمةیغ ٝوٙیذ.
 -7ؽؽز٘ ٜةٔ ٝسیز رب وةُٔ وٙیذ.

 -8ؽی ٜٛفزٔة٘زٚبیی وٛرػ وحیز ،چ ٝشفةٚشی جة فزٔة٘زٚبیةٖ  ٚفةشحةٖ ذیؼ بس خٛد دبؽس؟
 -9جة رعٓ ٘مؾ ٝو٘ٛٙی بیزبٖ در رٚی ٘مؾ ٝلّٕزٞ ٚخةٔٙؾایٚ ،ضاؼیس بیازبٖ بٔازٚسی جاة دٚربٖ ٞخةٔٙؾای رب
ٔمةیغ ٝوٙیذ.
جوعتٌذی
ٍ ساخت
داًص جذیذ

جیااةٖ خ فاا ٝدرط شٛعااظ ٔؼّاآ جااٙٔ ٝظااٛر بربئاا ٝجااةسخٛرد برسؽاایةجی (ٔیااشبٖ سٔااةٖ فاازف ؽااذ ٜسٔةٖ:
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برشحةط ٔؼىاٛط جاة ٘صیؽا ٝبرسؽایةجی دبرد)ٍ٘ ،اةٞی ٌاذرب جأ ٝحصاٛبی فایّٓٞاة ٕ٘ ٚاةیؼٞاةی بؼازب
دلیمٝ
ؽذ ،ٜبربئ ٝدیذٌة ٜفزبٌیزبٖ ٘ ٚمذ آٖ شٛعظ فزبٌیزبٖ  ٚبف ح شٛعظ دجیز.
فردی :شؼییٗ ٔ ٚؼزفی ٔٙةجغ جزبی ٔغةِؼ ٝبفزبدی وٕ٘ ٝزبز وٕصزی ٌزفصٝب٘ذ ٔ ٚؾىُ یةدٌیزی دبر٘ذ.
گرٍّی٘ :مؾٞٝةی شزویحی بیزبٖ بٔزٚسی جة دٚرٔ ٜةد ٞ ٚخةٔٙؾی رب رٚی وةغاذ ٔماٛبیی جاشري ؼٟاس
٘قث در و ط یة شةجّٛی شخققی شةریخ در ربٞزٚی ٔذرع ،ٝرعٓ ٕ٘ةیٙذ شة جة بیٗ وةر ج ٝلاذرز بیازبٖ
جةعصةٖ ذی جحز٘ذ  ٚبس عٛی دیٍز بلصذبر بیزبٖ در سٔةٖ حةَ رب در حفظ حةوٕیس برضی جة ٚؼاٛد ؼٙاً
سٔةٖ:
رب ،جٕ٘ ٝةیؼ جٍذبر٘ذ.
3
ػوَهی :فؼةِیسٞةی ؽٕةر 1 ٜففح ،83 ٝؽٕةر 2ٜففح 84 ٝشىٕیُ  ٚدرط ٔغةِؼ ٝؽٛد.
دلیمٝ
اقذاهات برای جلسِ تذریس بؼذیٔ :غةِؼ ٝدرط ؼذیذ بس ففح 85 ٝشة  ،89شٟیا ٝشقاةٚیز عاىٚ ٝ

تعییي
تکالیف ٍ
الذاهات
تعذی

آظةر دٚرٞ ٜخةٔٙؾی ج ٝفٛرز ذةٚذٛیٙس یة آِح ْٛػىظ بِىصز٘ٚیىی یة وةغذی ،شٟیٔ ٝصٗ شزؼٕا ٝؽاذٜ
وصیح ٝجیغص ،ٖٛشٟی ٝحزٚف بِفحةی خاظ ٔیخای ٔ ٚاصٗ ٕ٘٘ٛا ٝجازبی آٖ ،شٟیاِ ٝیغاصی بس ذةدؽاةٞةٖ
ٞخةٔٙؾی ،آٔةدٜعةسی عٙةریٛی جخؼٞةی ٕ٘ةیؾی شٛعظ دب٘ؼآٔٛسبٖ جقٛرز فزدی یة ٌزٞٚی.

هعزفی هٌاتع

وصةتٞةی شةریخی ٞخةٔٙؾیةٖ ٘ٛؽص ٝبٔٚغصذ ،شةریخ بیزبٖ بس آغةس شة بع ْ ٘ٛؽص ٝرٌ ٗٔٚیزؽٕٗ شزؼٕٝ
سٔةٖ:
ٔحٕذ ٔؼیٗ ،بیزبٖ جةعصةٖ ؼّذ بٛ٘ َٚؽص ٝحغٗ ذیز٘یة ،شةریخ ٔةد ٘ٛؽاص ٝدیاةوٛ٘ٛفق ٘ازْبفاشبر جزفازبس
2
آعٕةٖق فیّٓ ٔغصٙذ ؽى ٜٛشخس ؼٕؾیذ ،فیّٓ ٔغصٙذ ذةعةرٌةدق ٔٛسّٔ ٜی بیزبٖٔ ،اٛس ٜشاةریخی ؽاٟزق
دلیمٝ
عةیس عةسٔةٖ ٔیزبض فزٍٙٞی ( ٚ )http://www.ichto.irعةیس رؽذ (.)www.roshd.ir

تَجِ:
در ایي طزح درس کِ تِ عٌَاى ًوًَِ ارائِ هیضَد سعی ضذُ توام عَاهل فزآیٌذ تذریس هطزح ٍ تطزیح ضَد ٍ تِ خاطز تیاى جشئیات تعذاد صفحات افـشایص
یافتِ است .لذا دتیزاى ٍ طزاحاى هحتزم در تلخیص آى تا جایی کِ تِ عٌاصز اصلی ٍ ضاکلِ کلی طزح آسیة ًزسذ ،هخیز خَاٌّذ تَد.

تْیِ ضذُ در دتیزخاًِّای کطَری راّثزی درس تاریخ ٍ ارتمای هْارتّای حزفِای هعلواى

