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 به نام خدا                                                   

 طرح درس روزانه                                              

  

 مشخصات کلی

 مدرس:   سال سوم رشته ي ادبیات و علوم انسانی۲تاريخ ايران و جهانكتاب:  

   ۲ - ۰۱صفحات كتاب:                                                         قرون جديد اروپا در عنوان درس:

  كالس                                             آموزشگاه: 

فکیري و علییی اروپیا در نیرون      زمینه هاي نهضت پروتستان، مارتین لوتر، پیدایش كلیساهاي ملیی، تحیو ت    تحلیل آموزشی     

 ، متفکران و دانشیندان جدید

  

  

 هدف های کلی

 آشنایی با زمینه هاي شکل گیري نهضت پروتستان در اروپا  -

 آشنایی با اندیشه ها و اندامات مارتین لوتر  -

 آگاهی از اندیشه هاي جان كالون  -

 آشنایی با كلیساهاي ملی فرانسه و انگلیس  -

 آگاهی از نتایج پیدایش نهضت پروتستان در اروپا  -

 ، روش و هدف در نرون وسطا و نرون جدید  آشنایی با علم - 

 آشنایی با دانشیندان و پیشگامان علم جدید  -

 آگاهی از تحو ت مهم در سیر مطالعات تاریخی  -

  

  

 

 هدف های رفتاری

 از فراگیران انتظار می رود در پایان درس: 

 اصول اساسی در حاكییت كلیسا در نرون وسطا را شرح دهند.  -۰

 یشنهادي مارتین لوتر را توضیح دهند. نظرات پ -۲

 چگونگی شکل گیري نهضت پروتستان را شرح دهند.  -3

 نظرات جان كالون را بیان كنند.  -4

 كلیساهاي ملی انگلیس و فرانسه را نام ببرند.  -5

 نتایج پیدایش نهضت پروتستان در اروپا را نام ببرند.  -6

 جدید را بیان كنند. هدف  و روش علم در نرون وسطا و نرون  -7

 مشهورترین دانشیندان در نرون جدید را نام ببرند.  -8

 مهم ترین تحو تی را كه در سیر مطالعات تاریخی در نرون جدید رخ داد شرح دهند.  -9
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ندیشه ظهور ا ،اكتشافات جغرافیایی ،اوضاع سیاسی ، اجتیاعی و انتصادي اروپا در نرون وسطا و عصر رنسانس پیش دانسته ها

 .هاي جدید در اروپا 

 

 ارزشیابی ورودی

 محدوده زمانی نرون وسطا را بیان كنید.    -۰

  نرون وسطا به چه دوره اي می گویند؟  -۲

  رنسانس یعنی چه؟  -3

 سلسله مراتب كلیسا در نرون وسطا را بیان كنید.   -4

 

 نتیجه

اگر بیشتر دانش آموزان به سئوا ت ارزشیابی ورودي پاسخ صحیح دادند درس جدید شروع می شود در غیر 

 این صورت معلم توضیحی در مورد مطالبی كه در پیش دانسته ها مطرح شد،ارائه می دهد. 

انتخاب رسانه های 

آموزشی متناسب با 

 محتوا

 خی در مورد مسیحیت، گچ و تخته. كتاب درسی ، نقشه تاریخی اروپا، كتاب هاي تاری

 

 

فعالیت های مربوط 

 به معلم

براساس زمان   

 دنیقه 

 3 سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب  - ۰

 ۰۱ اجراي ارزشیابی  ورودي  -۲

 5 مرور مطالب گذشته  -3

 4  "ایجاد انگیزه "آماده سازي  -4

 3 معرفی موضوع درس جدید  -5 

 ۰5 جدید تدریس درس  -6

 5 جیع بندي  -7

 ۰۱ ارزشیابی پایانی  -8

 5 (                                                                                                                           اي تکییلیفعالیت هتعیین تکلیف ) -9

اس براسزمان هر  گروه تقسیم می كنیم. 5 نسیت تقسیم و دانش آموزان را نیز به 5 به درس را    
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فعالیت های مربوط 

 به دانش آموزان

دنیقه مطالعه و مورد بحث گروهی نرار می  ۰5 نسیت درس را به مدت 5 گروه یکی از

دهند. سپس از هر گروه یک نفر نسیتی را كه مطالعه نیوده براي دیگر گروه ها توضیح می 

 دهد.

ئوا ت خود را از فرد توضیح دهنده و گروه وي بپرسند. دانش آموزان هر گروه می توانند س

 توضیحات تکییلی را ارائه می دهد.  ضین جهت دادن به سئوا ت، معلم نیز

 دنیقه 

3۱ 

  

 

 ارزشیابی پايانی  

 حاكییت كلیسا در نرون وسطا بر چه اصولی استوار بود؟   -۰

  عقاید چه بود؟ هدف كلیسا از برپایی دادگاه تفتیش  -۲

  نظرات لوتر و كالون را با یکدیگر مقایسه كنید.  -3

  هدف و روش علم در نرون وسطا و نرون جدید را با هم مقایسه نیایید.   -4

 در باره زندگی مارتین لوتر مطلبی تهیه كنید.   -۰ فعالیت های تکمیلی

  در باره زندگی جان كالون مطلبی تهیه كنید.  -۲

 سب با نسیت هاي اندیشه و جست و جوي این درس موضوعات دیگري می توان طرح نیود. متنا  -3

 


