
 فرم طرح درس روزانه 

 2تعداد واحد:  تاریخ امامت عنوان درس : 1طرح درس جلسه شماره : 
 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی: 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف گروه آموزشی:     با مسأله ی امامت و جایگاه آن در اسالم آشنا گردداهداف کلی: 

 فعالیت های بعد از تدریس  لیت های حین تدریسفعا فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت های  

 تکمیلی 

دانشجو با مسأله ی جانشینی  

امبر)ص(و رخدادهای پس  پی

از رحلت آن  

 حضرت)ص(آشنا شود 

دانشجو مفهوم خالفت،امامت،والیت،اهل  

بیت،صحابه و تابعین از دیدگاه شیعه را بیان  

 نماید.

ترکیبی)بحث و گفتگو درباره محتوای    شناختی

آموزشی ,ویدئو,کلیپ,فایل متنی ,فایل صوتی  

و هر چیزی که به غنای مطلب کمک کند در  

   دیگر فضاهای مجازی نوید و

فیلم ,   استاد/دانشجو 

 کتاب,

 پاورپونت 

تکلیف ,تاالر گفتگو , خود   

آزمون در نوید و  

 فرادید,آزمون پایان ترم 

ماجرای سقیفه،زمینه ها و پیامدهای آن را   

 به اختصار شرح دهد. 

       شناختی

       شناختی علت حضور انصار در سقیفه را بیان نماید.  

ه خلیفه اول در سخنرانی خود نکاتی ک 

 در سقیفه تأکید کرد را بیان نماید 

       شناختی 

علت شکست انصار در سقیفه را تحلیل  

علت پیروزی مهاجرین در سقیفه را  نماید.

 تبیین نماید. 

 شناختی 

 

 

 

      

 1400مهر تاریخ تنظیم:    تاریخ طبری،سیره ابن هشاممنابع : 
کالس و  عرصه آموزش: 

 نوید

 دقیقه  90مدت جلسه: 

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2
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 فرم طرح درس روزانه 

 2تعداد واحد:  تاریخ امامت عنوان درس :    2طرح درس جلسه شماره : 
 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی: 

با امامت ازدیدگاه قرآن و پیامبر)ص(آشنا شود و عملکرد حضرت  اهداف کلی: 

 علی در دوره خلفا را بشناسد   
 شیرین آرامشتدوین کننده:  ارف اسالمی معگروه آموزشی:  

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 «»دقیقه

شیوه ارزشیابی و فعالیت های  

 تکمیلی 

دانشجو با آیاتی که درزمینه ی  

امامت در قرآن وارد شده آشنا  

 گردد

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک  شناختی .آیه ذکر نمایددوامامت در قرآن را با ذکر 

 یل,فایپ,کلیدئو,و یآموزش یمحتوا

که   یزیو هر چ یصوت یل,فا یمتن

و  یدر نو مطلب کمک کند د یبه غنا

 ( یمجاز یفضاها یگرد

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

 ترم  یان,آزمون پایدفراد

به روایاتی که از سوی  

پیامبر)ص(در زمینه جانشینی  

 علی)ع(وارد شده پی ببرد 

با مراجعه به قرآن کریم آیاتی را که در زمینه  

 ده را گزارش نماید.امامت وارد ش

       شناختی 

علت عدم ذکر نام امامان در  

 قرآن را بداند 

جانشینی علی)ع(از دیدگاه پیامبر)ص(را به  

 طور کامل توضیح دهد. 

       شناختی 

با نقش حضرت علی)ع(در  

روزگار خالفت ابوبکر  

 آشناشود 

علت عدم ذکر نام امامان در قرآن را با ذکر  

 . یدیک روایت تبیین نما

 

       شناختی 

ایستار علی)ع(در خالفت ابوبکر را با ذکر یک  

 نمونه به طور مختصر شرح دهد 

       ی شناخت

علت عدم تمایل خلفا به حضور حضرت  

تحلیل  علی)ع(در فتوحات را با ذکر یک نمونه  

 نماید

        شناختی



 دقیقه 90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر ریخ تنظیم:   تا الفتوح از ابن اعثم کوفی،نهج البالغه،تاریخ طبری منابع : 

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 جرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« » تقلید، احیطه روان حرکتی  -2

 

 فرم طرح درس روزانه 

 2تعداد واحد:  تاریخ امامت عنوان درس :  3طرح درس جلسه شماره : 
 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی: 

 شیرین آرامشن کننده: تدوی معارف اسالمی گروه آموزشی:   عملکرد حضرت علی)ع(در دوره خلفا را بشناسداهداف کلی: 

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله  -رسانه

 زمان 

 »دقیقه«

و فعالیت   شیوه ارزشیابی 

 های تکمیلی 

دانشجو با نقش علی)ع(در دوران  

 خالفت عمر آشنا شود 

دانشجو نقش امام علی)ع(در خالفت  

 عمر را با ذکر یه نمونه توضیح دهد.

 یآموزش ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک  شناختی 

  یزیو هر چ یصوت یل,فا یمتن یل,فایپ,کل یدئو,و

  یگرو د یدمطلب کمک کند در نو یکه به غنا

 (  یمجاز یفضاها

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم

نقش علی)ع(را در روزگار  

 خالفت عثمان بشناسد 

نقش مشورتی امام علی)ع(در فتح  

 ایران را به طور کامل شرح دهد. 

       شناختی 

دم علیه عثمان  از علل شورش مر

 آگاه گردد

نقش امام علی)ع( را در امور دیوانی 

 و قضایی در خالفت عمر ذکر نماید.

       شناختی 

نقش علی)ع( را در دوران خالفت   

 عثمان به اختصار توضیح دهد.  

       شناختی 

علل شورش و اعتراض علیه عثمان را   

 تحلیل نماید. 

 شناختی 

 

      

اصره علیه  چگونگی شورش و مح 

عثمان و نقش علی)ع(در جلوگیری 

        شناختی



 از قتل عثمان را شرح دهد 

 دقیقه  90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:    تاریخ یعقوبی،تاریخ طبری،الفتوح از ابن اعثم کوفی منابع : 

  کیب، ارزشیابی«»دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، تر حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« حیطه روان حرکتی  -2

 

 

 

 

 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:    تاریخ امامتعنوان درس :    4طرح درس جلسه شماره : 

با حکومت امام علی)ع(آشنا شود و به مشکالت حکومت اهداف کلی: 

 علی)ع( پی ببرد 
 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی  گروه آموزشی:  

فعالیت های بعد از   فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

به برخی از ویژگی های  

حکومت حضرت علی)ع( پی  

 ببرد

ژگی های  دانشجو چهار ویژگی از وی

 بیعت با علی)ع(را بیان نماید.

 ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک  شناختی 

 یل,فا  یمتن یل,فایپ,کلیدئو,و یآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یصوت

 یفضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

 دیخود آزمون در نو

 یان,آزمون پایدو فراد

 ترم

با اصالحات امام علی)ع(در  

دوران حکومت آن  

 حضرت)ع( آشنا شود 

تأثیر قاعدین در خالفت علی )ع( 

 را بیان کند 

 

       شناختی 

اصالحات سیاسی امیرالمؤمنین )ع(را   

 به اختصار شرح دهد. 

       شناختی 



 

 

 

 

سه علت از علل وعوامل انتخاب  

ر کوفه را به  حضرت علی)ع(شه

 عنوان مرکز خالفت تبیین نماید.

       شناختی 

سه موردازاصالحات اجتماعی  

 امیرمؤمنان علی)ع(را نام برده 

 وتوضیح دهد. 

 شناختی 

 

      

دو مورد از اصالحات اقتصادی   

امیرمؤمنان علی)ع(را نام برده و  

 توضیح دهد.

       شناختی 

اریخ طبری،نهج البالغه از مروج الذهب از مسعودی،تمنابع : 

 دشتی و الفتوح 
 دقیقه  90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ امامت  عنوان درس :    5طرح درس جلسه شماره : 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   مام علی)ع( پی ببردبه مشکالت و موانع حکومت ااهداف کلی: 

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها و استاد/دانشج نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو اصالحات فرهنگی امام  

 علی)ع(را بشناسد 

دانشجو سه مورد از اصالحات فرهنگی 

 علی)ع( را نام برده و شرح دهد. 

)بحث و گفتگو  یبیترک  شناختی 

  یآموزش یدرباره محتوا

  یل,فا یمتن یل,فایپ,کل یدئو,و

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد



که به  یزیو هر چ یتصو

مطلب کمک کند در   یغنا

 یفضاها یگرو د یدنو

  یمجاز

 ترم

علت بروز جنگ جمل را به طور مختصر  علت بروز جنگ جمل را بداند 

 توضیح دهد.

       شناختی 

لت عزل و نصب های  از ع

حضرت علی)ع(در دوران  

حکومت آن حضرت)ع( آگاه 

 گردد

چگونگی تشکیل هسته های مقاومت بر  

ضد امیرمؤمنان )ع( و سقوط شهر به  

دست پیمان شکنان را به اختصار بیان  

 نماید.   

       شناختی 

اقدامات اصالح گرایانه و کوششهای   

علی)ع( برای جلوگیری از خونریزی در  

 ان جنگ جمل را توضیح دهد. جری

       شناختی 

علت عزل و نصب های علی)ع(را تبیین   

 نماید.  

 شناختی 

 

      

علت عزل معاویه از سمت حکومت شام   

 از سوی حضرت علی)ع(را تبیین نماید.

       شناختی 

،تاریخ 2تاریخ سیاسی اسالم از رسول جعفریان،جمنابع : 

 یعقوبی،الفتوح 
 دقیقه  90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر :   تاریخ تنظیم

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 قل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« » تقلید، اجرای مستحیطه روان حرکتی  -3

 

 

 



 فرم طرح درس روزانه 
طرح درس جلسه  

 6شماره :  
 4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ امامت  عنوان درس : 

 ----موضوع درس: 

 شیرین آرامشکننده: تدوین  معارف اسالمی گروه آموزشی:   به موانع و مشکالت حکومت حضرت علی)ع( پی ببرداهداف کلی: 

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

رئوس مطالب  

 )اهداف جزئی(

 هدف های رفتاری: 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

فعالیت   شیوه ارزشیابی و

 های تکمیلی 

دانشجو علت  

بروز جنگ  

 صفین را بشناسد

دانشجو علت بروز جنگ صفین را به طور  

 مختصر شرح دهد. 

 ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک  شناختی 

 یل,فا  یمتن یل,فایپ,کلیدئو,و یآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یصوت

 یفضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 , کتاب,  یلمف دانشجو/استاد

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم

به علل پذیرش  

پیمان حکمیت  

 پی ببرد

اقدامات معاویه پس از ورود به صفین و  

رویارویی با سپاه علی)ع( و کوششهای حضرت 

علی)ع(در جلوگیری از خونریزی در این جنگ  

 . را بیان نماید

       شناختی 

از چگونگی  

پیدایش مارقین  

 آگاه گردد

طرح معاویه و شامیان برای ایجاد شکاف و  

اختالف بین سپاهیان علی)ع( در جنگ صفین را  

 ذکر نماید.

       شناختی 

       شناختی  علل پذیرش پیمان حکمیت را تحلیل نماید. 

 شناختی مفاد پیمان صلح صفین را ذکر نماید. 

 

      

       شناختی  چگونگی پیدایش مارقین را توضیح دهد.  

و تاریخ  2تاریخ سیاسی اسالم از رسول جعفریان،جمنابع : 

 یعقوبی و الفتوح 
 دقیقه  90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   



  ابی«»دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشی حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« حیطه روان حرکتی  -2

 

 

 فرم طرح درس روزانه 
طرح درس جلسه شماره :  

7 
 4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: تاریخ امامت  عنوان درس : 

 ----موضوع درس: 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   به موانع و مشکالت حکومت علی)ع( پی ببرداهداف کلی: 

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 ری: هدف های رفتا 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو علت بروز  

 جنگ نهروان را بشناسد 

دانشجو علت بروز جنگ نهروان را تبیین  

 نماید.

درباره   )بحث و گفتگویبیترک  شناختی 

 یل,فایپ,کلیدئو,و یآموزش یمحتوا

که   یزیو هر چ یصوت یل,فا یمتن

و  یدمطلب کمک کند در نو  یبه غنا

 ( یمجاز یفضاها یگرد

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم

با علل و عوامل پیدایش  

 دخوارج آشنا گرد

پیکار خوارج با امیرمؤمنان علی)ع( را به  

 اختصار توضیح دهد. 

       شناختی 

پیامدهای جنگ نهروان  

 را درک نماید 

چهار علت از علل و عوامل پیدایش 

 خوارج را تبیین نماید. 

       شناختی 

دو مورد از پیامدهای جنگ نهروان را   

 بیان نماید. 

       شناختی 

علی)ع(رابه جدایی مصرازحاکمیت  

عنوان یکی از پیامدها به اختصار شرح 

 دهد. 

       شناختی 



طرح برانداز معاویه در بصره در خالفت   

 علی)ع(را به طور کامل توضیح دهد.

       شناختی 

تاریخ طبری،انساب االشراف از بالذری،مروج الذهب  منابع : 

 وتاریخ اسالم در آثار استاد مطهری 
 دقیقه  90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« » تقلید، اجرای مستقل، دقت حیطه روان حرکتی  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ امامت  عنوان درس :    8طرح درس جلسه شماره : 

 رین آرامششیتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   با دوران امامت امام حسن)ع(آشنا شود اهداف کلی: 

فعالیت های بعد از   فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد 

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 ای تکمیلی ه



 وسیله  بود

دانشجو با چگونگی به  

خالفت رسیدن امام  

 حسن)ع(آشنا گردد 

دانشجو چگونگی به خالفت  

رسیدن امام حسن)ع(را به اختصار  

 توضیح دهد.

 ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک  شناختی 

 یل,فا  یمتن یل,فایپ,کلیدئو,و یآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یصوت

 یمجاز یفضاها گری و د یدکمک کند در نو

) 

,  یلمف استاد/دانشجو

 کتاب, 

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

 یدخود آزمون در نو

 یان,آزمون پایدو فراد

 ترم

پیمان صلح امام حسن)ع(با  

 معاویه را درک کند 

ستیز معاویه با امام حسن)ع(را پس  

از به خالفت رسیدن آن  

 حضرت)ع( به اختصار شرح دهد. 

       شناختی 

اقدامات امام حسن)ع(را پس از   

آگاهی از حرکت معاویه به سوی  

 عراق را به اختصار بیان نماید.

       شناختی 

دو مورد از اقدامات معاویه برای   

ایجاد آشوب در سپاه امام  

 حسن)ع(را تبیین نماید.  

       شناختی 

پیمان صلح امام حسن)ع( با معاویه   

 را به اختصار شرح دهد. 

 شناختی 

 

 

      

مفاد پیمان صلح امام حسن)ع(با   

 معاویه را ذکر نماید. 

         شناختی 

،حیات فکری و سیاسی  2االرشاد از شیخ مفید،جمنابع : 

 امامان شیعه از رسول جعفریان،الفتوح 
 دقیقه  90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   

  ، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی«»دانش حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« حیطه روان حرکتی  -2



 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ امامت  عنوان درس :  9ه : طرح درس جلسه شمار

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   با دوران امامت حسنین آشنا شود اهداف کلی: 

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  س مطالب )اهداف جزئی(رئو

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو علل وعوامل صلح  

 امام حسن)ع( را بشناسد

ح  دانشجو سه علت از علل وعوامل صل

 امام حسن)ع(را تحلیل نماید.

 ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک  شناختی 

 یصوت یل,فا  یمتن یل,فایپ,کلیدئو,و یآموزش

مطلب کمک کند در  یکه به غنا یزیو هر چ

 ( یمجاز یفضاها یگرو د یدنو

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم

از نقش شیعیان و فعالیتهای  

آنان در دوران امامت امام  

 حسن)ع(آگاه گردد

نقش شیعیان واوضاع واحوال و  

فعالیتهای آنان را در دوران امامت امام 

 حسن)ع(به اختصار توضیح دهد. 

       شناختی 

زندگی امام حسین)ع(در  

دوران رسول خدا)ص(و  

نقش آن حضرت)ع(را در  

زگار خلفا و خالفت  رو

 علی)ع(درک کند 

با مراجعه به دو کتاب تاریخی دوران  

کودکی امام حسین)ع(و حضور ایشان  

 در کنار پیامبر)ص(را گزارش نماید.

       عاطفی

نقش امام حسین)ع(در روزگار خلفا را   

 به اختصار شرح دهد.  

       شناختی 

نقش امام حسین)ع(در خالفت   

 ر توضیح دهد.علی)ع(را به اختصا

 شناختی 

 

 

      



 دالیلی که نمایانگر عدم   

مخالفت امام حسین)ع(با مسئله صلح 

 امام حسن)ع(می باشد را بیان نماید. 

 شناختی 

  

      

 دقیقه  90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:    تاریخ طبری و تاریخ یعقوبیمنابع : 

  انش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی«»د حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« حیطه روان حرکتی  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم طرح درس روزانه 
درس جلسه شماره :   طرح

10   
 4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ امامت  عنوان درس : 

 ----موضوع درس: 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   بادوران امامت امام حسین)ع(آشنا شود اهداف کلی: 

 های بعد از تدریس فعالیت  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری: 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو آغاز امامت امام  

حسین)ع(و نقش شیعیان  

دانشجو آغاز امامت حسین بن  

علی)ع(و نقش شیعیان را در آن دوران  

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک  شناختی 

  یآموزش یمحتوا

  یل,فا یمتن یل,فایپ,کل یدئو,و

 یکه به غنا یزیو هر چ یصوت

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم



 یگرو د یدمطلب کمک کند در نو بیان نماید.  وران دریابد را در آن د

 (  یمجاز یفضاها

قیام حجربن عدی و علل  

شکست قیام وی را  

 بشناسد 

قیام حجربن عدی و چگونگی به  

 شهادت رسیدن او را ذکر نماید. 

       شناختی 

زمینه های نهضت امام  

 حسین)ع(را درک کند 

را  همه علل شکست قیام حجربن عدی 

 تحلیل نماید. 

       شناختی 

از قیام مسلم بن عقیل در  

کوفه و چگونگی کشته  

 شدن او آگاه گردد

چهار زمینه از زمینه های نهضت امام  

 حسین)ع(را به اختصار شرح دهد. 

       شناختی 

اقدامات رهبران شیعه ی کوفه برای  

 قیام پس از مرگ معاویه را بیان نماید.

 شناختی 

 

      

قیام مسلم بن عقیل در کوفه و   

چگونگی کشته شدن او را به اختصار 

 شرح دهد. 

       شناختی 

حماسه حسینی از استاد مطهری،الکامل از ابن  منابع : 

 اثیر،مروج الذهب  
 دقیقه  90مدت جلسه:  کالس ونوید عرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   

  زیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی«»دانش، ادراک، کاربرد، تج حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« حیطه روان حرکتی  -2

 

 

 

 فرم طرح درس روزانه 



 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ امامت  س : عنوان در   11طرح درس جلسه شماره : 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   بادوران امامت امام حسین)ع(آشنا شود  اهداف کلی: 

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  )اهداف جزئی(رئوس مطالب  

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو علل و عوامل  

 شکست قیام مسلم را بشناسد 

دانشجو همه علل وعوامل شکست قیام  

 ا تحلیل نماید.مسلم ر

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک  شناختی 

  یآموزش یمحتوا

  یل,فا یمتن یل,فایپ,کل یدئو,و

که به  یزیو هر چ یصوت

 یدمطلب کمک کند در نو  یغنا

  (یمجاز یفضاها یگرو د

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم

نهضت امام حسین)ع(را  

 درک کند 

نهضت امام حسین)ع(و آنچه سبب شد  

آن حضرت)ع(با صالبت هرچه تمامتر در 

 مسیر نهضت گام بردارد را تبیین نماید.

       شناختی 

واقعه ی عاشورا را درک  

 کند

چگونگی بسیج کوفی ها برای پیکار با  

 امام حسین)ع(را به اختصار توضیح دهد. 

       شناختی 

واقعه ی روز عاشورا را به اختصار شرح  

 دهد. 

       شناختی 

با مراجعه به دو کتاب تاریخی اسامی زنان   

 شرکت کننده در کربال را گزارش نماید.

 عاطفی

 

      

زمان شروع عزاداری بر امام حسین)ع(را   

 بیان کند. 

       شناختی 

 دقیقه  90مدت جلسه:  کالس ونوید عرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:    ینی الفتوح،تاریخ طبری،الکامل،حماسه حسمنابع : 

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2



 لید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« » تقحیطه روان حرکتی  -2

 

 فرم طرح درس روزانه 
طرح درس جلسه شماره  

 :12   
 4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ امامت  عنوان درس : 

 ----موضوع درس: 

دانشجو با وضعیت سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دوران امامت امام  اهداف کلی: 

 (آشنا شود سجاد)ع
 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:  

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری: 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تکمیلی 

دانشجو علل وعوامل  

جاودانگی نهضت  

 عاشورا را بشناسد  

دانشجو پنج علت از علل جاودانگی 

 نهضت عاشورا را تبیین نماید.  

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک  شناختی 

 یل,فایپ,کلیدئو,و یآموزش یمحتوا

که به   یزیهر چو  یصوت یل,فا یمتن

و  یدمطلب کمک کند در نو  یغنا

 ( یمجاز یفضاها یگرد

,  یلمف استاد/دانشجو

 کتاب, 

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو , خود  یفتکل 

,آزمون  یدو فراد یدآزمون در نو

 ترم یانپا

از دالیل امامت امام  

 سجاد)ع(آگاه گردد 

همه دالیل امامت امام سجاد)ع(را بیان 

 نماید.

       شناختی 

به نقش امام  

سجاد)ع(پس از واقعه  

 عاشورا پی ببرد

نقش پیام آوران واقعه ی عاشوراپس  

 از ورود به شهر کوفه را تبیین نماید. 

       شناختی 

نقش امام سجاد)ع(در مجلس عبیداهلل   قیام حره را بشناسد 

 بن زیاد را به اختصار شرح دهد.

       شناختی 

به نخستین فریاد اعتراض نسبت   

واقعه کربال در کوفه را توضیح 

 دده

 شناختی 

 

      

       شناختی  قیام حره را به اختصار شرح دهد.  
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 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  ت  تاریخ امامعنوان درس :    13طرح درس جلسه شماره : 

با وضعیت سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دوران امامت امام سجاد)ع(آشنا اهداف کلی: 

 شود 
 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:  

 یس فعالیت های بعد از تدر فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو با علل وعوامل عدم  

شرکت امام سجاد)ع(در این  

   قیام)حره( آشنا شود 

دانشجو علل عدم شرکت امام  

 سجاد)ع(در این قیام را تحلیل نماید.

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک  شناختی 

  یآموزش یمحتوا

  یل,فا یمتن یل,فایپ,کل یدئو,و

 یکه به غنا یزیو هر چ یصوت

 یگرو د یدمطلب کمک کند در نو

 (  یمجاز یفضاها

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

گفتگو ,   ,تاالر یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم

جنبش توابین را به اختصار توضیح   جنبش توابین را بشناسد 

 دهد. 

       شناختی 

       شناختی  قیام مختار را به اختصار شرح دهد.  با قیام مختار آشنا شود 

علل وعوامل شکست قیام مختار را  

 بداند 

تار را  علل وعوامل شکست قیام مخ

 تحلیل نماید. 

       شناختی 

با پیامد جنبش مختار بر ایرانیان  

 آشنا گردد 

پیامد جنبش مختار بر ایرانیان را به  

 اختصار شرح دهد.

 

 شناختی 

 

      



از چگونگی راه یافتن مذهب تشیع  

 به قم آگاه گردد  

چگونگی راه یافتن مذهب تشیع به قم 

 را به اختصار توضیح دهد. 

       شناختی 

حیات فکری وسیاسی امامان شیعه از رسول  منابع : 

 جعفریان،الکامل،تاریخ طبری،الفتوح 
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----س: موضوع در 4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ امامت  عنوان درس :  14طرح درس جلسه شماره : 

دانشجو با دوران امامت امام سجاد)ع(و با وضعیت  اهداف کلی: 

 سیاسی،اجتماعی وفرهنگی دوران امام محمدباقر)ع(آشنا شود 
 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:  

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  داف جزئی(رئوس مطالب )اه

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -رسانه -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو با شاگردان امام  

 سجاد)ع(آشنا شود 

دانشجو سه تن از شاگردان امام سجاد)ع(را نام  

 د.ببر

)بحث و گفتگو  یبیترک  شناختی 

  یآموزش یدرباره محتوا

  یل,فا یمتن یل,فایپ,کل یدئو,و

که به  یزیو هر چ یصوت

مطلب کمک کند در   یغنا

 یفضاها یگرو د یدنو

  (یمجاز

 , کتاب,  یلمف استاد/دانشجو

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم

ر امام  از آثا

 آگاهی یابد سجاد)ع(

درباره ی موضوع رساله حقوق امام سجاد 

 )ع( گزارش تهیه کند

 

       عاطفی



به چگونگی به شهادت  

 رسیدن امام سجاد)ع(پی ببرد

چگونگی به شهادت رسیدن امام سجاد)ع(را  

 بیان نماید. 

       شناختی 

اوضاع سیاسی عصر امام  

 باقر)ع(را بشناسد 

امام باقر)ع( و شیوه امام)ع(   اوضاع سیاسی عصر

در برخورد با خلفای اموی را به اختصار شرح  

 دهد. 

       شناختی 

از جریان های فکری و  

مذهبی انحرافی در دوران  

 امام باقر)ع(آگاهی  

 د.یاب

سه مورد از جریان های فکری و مذهبی  

انحرافی در دوران امام باقر)ع(و اقدامات آن  

این اندیشه های   حضرت)ع(برای جلوگیری از 

 انحرافی رابیان نماید. 

       شناختی 

باآثارعلمی امام باقر)ع(آشنا  

 گردد

       شناختی آثار علمی امام باقر)ع(را ذکر کند.

تاریخ یعقوبی،حیات فکری وسیاسی امامان شیعه،اصول کافی  منابع : 

 3از کلینی،ج
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دانشجو با وضعیت سیاسی،اجتماعی، فرهنگی دوران امامت امام  اهداف کلی: 

 صادق)ع(آشنا شود 
 رامششیرین آتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:  

 فعالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 



 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 میلی های تک 

دانشجو اوضاع سیاسی عصر  

 امام صادق)ع(را درک کند 

دانشجو یک مشخصه از مشخصات دوران امامت  

 امام صادق)ع(را تبیین نماید. 

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک  شناختی 

 یل,فایپ,کلیدئو,و یآموزش یمحتوا

که   یزیو هر چ یصوت یل,فا یمتن

 یدمطلب کمک کند در نو  یبه غنا

 ( یمجاز یفضاها یگرو د

,  یلمف استاد/دانشجو

 کتاب, 

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو ,   یفتکل 

و  یدخود آزمون در نو

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم

علل وعواملی که خراسانی ها را به سوی عباسیان   قیام زیدبن علی را بشناسد 

 جذب کرد را تحلیل نماید. 

       شناختی 

قیام نفس زکیه و چگونگی  

 داند کشته شدن او را ب

علت خودداری امام صادق)ع(از دعوت عباسیان را  

 تحلیل نماید. 

       شناختی 

با نهضت علمی امام  

 صادق)ع(آشنا شود 

       شناختی  قیام زیدبن علی را به اختصار شرح دهد.  

قیام نفس زکیه و چگونگی کشته شدن او را به   

 اختصار توضیح دهد. 

 شناختی 

 

 

      

       شناختی  صادق)ع(را به اختصار شرح دهد.نهضت علمی امام   

تشیع در مسیر تاریخ از سید حسین جعفری،الکامل فی التاریخ و  منابع : 
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