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 طرح  درس روزانه تاریخ معاصر ایران

 

زمان  

 الزم

موضوع:آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت 

 مشروطه

  

پس از سالم و احوالپرسی به حضور و غیاب دانش  آموزان می  5 

 پردازیم

فعالیتهای   حضور وغیاب 

 قبل از تدریس

 
 
 
02 

پرسش و پاسخ از دانش آموز     از درس قبلی       

چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد-1    

اندیشه های سیاسی جدید  چه نقشی در پیدایش  مشروطه -0

 خواهی داشت      

در دوره قاجار اندیشه های سیاسی جدید از چه طریقی به -3

 ایران راه یافت 

آثار روشنفکران دوره قاجار شامل چه مواردی است و چه -4 

مشروطه خواهی داشته است و.........   نقشی در پیدایش  - 

 ارزشیابی تشخیصی

در این درس شما با زمینه های پیدایش تهضت مشروطه ایران  5 

آشنا  می شوید و  چگونه زمینه  علنی شدن قیام مردم را فراهم 

کرد و این حوادث چگونه باعث نزدیکی و همدستی رو حانیون و 

 بازرگانان و مردم شد

و ایجاد اماده سازی 

 انگیزه
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حکومت مظفرالدین شاه و حوادثی که باعث بروز نهضت مشروطه 

 شد

             

ماجرای    نوز بلژیکی و تحصن گروهی از بازرگانان در  حرم -1

 حضرت عبدالعظیم

به چوب بستن علما -1حوادثی که در سایر ایالت ها رخ داد  -0

اقدامات شعاع -0رمان                                     در ک

اقدامات -3السلطنه در فارس                                      

 عسگر گاریچی

اقدامات آصف الدوله در -4                                            

 خراسان

 حادثه بانک استقراضی-3

 و مهاجرت صغری و درخواستها به چوب بستن بازرگانان-4

 بازگشت علما و زمینه های مهاجرت کبری-5

 بست نشینی مردم در سفارت انگلستان-6

 درخواستهای مهاجرین کبری-7

 اقدامات   مظفرالدین شاه در راستای مشروطه خواهی     -8

  ارایه درس جدید

 

 

فعالیتهای 

 حین تدریس

 
 

 

 
 
5 

مجوعه حوادث ذکر شده و تالشی که روحانیون چون آیت اهلل 

بهانی و آیت اهلل طباطبایی انجام دادند سر انجام منجر به به

پیروزی نهضت مشروطه و باز گشایی مجلس در ایران شد هر 

چند اختالفاتی در مورد نحوه قانون اساسی وجود داشت و 

 شتابهایی در تدوین آن صورت گرفت   

 جمع بندی

صت  به دانش دادن فر به دانش آموزان فرصت تفکر و طرح سئوال داده می شود    5

 آموز

فعالیتهای بعد 

 از تدریس

چه حوادثی پیش از مهاجرت صغری منجر به شورش مردم    5

 علیه حکومت قاجار شد

در خواستهای مهاجرین کبری چه بود-  

  ارزشیابی پایانی
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 در مورد انقالب مشروطه فکر کنید و پاسخ دهید 12

نون اساسی چرا نمایندگان مجلس شورای ملی در نوشتن قا

 مشروطه شتاب کردند

 فعالیت های تکمیلی

از قسمت اندیشه و جستجو درس مطلبی تهیه کنید-1 5  

در مورد مهاجرت مشروطه خواهان به قم مطالبی تهیه کنید-  

یکی از کتابهایی که در زمان مشروطه نوشته شد را تهیه کنید -

   و بخشهایی از آنرا در کالس بخوانید   

 تعیین تکلیف

 


