
 فرم طرح درس روزانه 

 طرح درس جلسه شماره : 

1  
تاریخ فرهنگ و تمدن  عنوان درس : 

 اسالمی 

 4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: 
 ----موضوع درس: 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   کلیات و تعریف مفاهیم  اهداف کلی: 

 فعالیت های بعد از تدریس  های حین تدریس فعالیت  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 بنیادهای  

های  مفهومی و زمینه 

تاریخی دین اسالم را  

 .بشناسد

دانشجو بنیادهای مفهومی و زمینه های  

تاریخی دین اسالم را به اختصار شرح 

 دهد. 

ترکیبی)بحث و گفتگو درباره محتوای    شناختی 

آموزشی,ویدئو,کلیپ,فایل صوتی,فایل 

متنی و هر چیزی که به غنای مطلب کمک 

 کند در نوید و دیگر فضاهای مجازی( 

 فیلم  انشجو استاد/د

 کتاب

 پاورپونت 

تکلیف ,تاالر   

گفتگو,خودآزمون در نوید و  

   فرادید,آزمون پایان ترم

دانشجو معنای واژه   

"فرهنگ" در لغت را 

 بداند

دانجو معنای فرهنگ در لغت را بیان  

 نماید.

       شناختی

جو با معنای فرهنگ  شدان

 در اصطالح آشنا شود. 

عریف دانشجو فرهنگ در اصطالح را ت

 کند.

       شناختی

تاریخ تمدن اسالم از جرجی زیدان و تعریف ها و مفهوم فرهنگ از  منابع : 

 آشوری 
 1400مهر تاریخ تنظیم:   

کالس و  عرصه آموزش: 

 نوید
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 فرم طرح درس روزانه 

 2:  طرح درس جلسه شماره
تاریخ فرهنگ و تمدن  عنوان درس : 

 اسالمی

-تعداد واحد: 

- 

 -- ترم:  پزشکی لی: رشته تحصی
 ----موضوع درس: 

 ------------تدوین کننده:  -------گروه آموزشی:   کلیات و تعریف مفاهیم  اهداف کلی: 

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

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

خواهد فراگیر پس از پایان درس قادر 

 بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

"تمدن" در لغت دانشجو با واژه 

 آشنا شود.

دانشجو معنای تمدن در لغت را  

 بیان نماید. 

 ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک  شناختی

  یمتن یل,فایصوت  یلا,فیپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب کمک کند   یکه به غنا یزیو هر چ

 (یمجاز  یفضاها یگرو د یددر نو

  یلمف استاد/دانشجو

 کتاب 

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در 

,آزمون یدو فراد یدنو

 ترم یانپا

دانشجو معنای تمدن در 

 اصطالح را بداند. 
دانشجو تمدن را در اصطالح  

 تعریف کند. 

       تیشناخ

دانشجو نظریات پیرامونی  

دانشمندان درباره تعاریف تمدن را  

 بشناسد.

دانشجو تمدن را از نظر توین بی  

و ویل دورانت تعریف و آرای  

 آن دو را با هم مقایسه کند. 

       شناختی

دانشجو به ارتباط تمدن با فرهنگ  

 پی ببرد.

دانشجو ارتباط تمدن با فرهنگ را  

 بررسی کند.  از زوایای مختلف

       شناختی

دانشجو با علل و عوامل مؤثر در  

زایش و اعتالی تمدن ها آشنا  

 شود.

علل و عوامل مؤثر در زایش و  

 اعتالی تمدن ها را نام ببرد. 

       شناختی

 

 

علل و عوامل زوال و انحطاط  

 تمدن ها را بشناسد. 

علل و عوامل انحطاط تمدن ها را  

 نام ببرد.

       شناختی

و جهان بینی ابن   -تعریف ها و مفهوم فرهنگ از داریوش آشوری منابع : 

 خلدون از ایو الکوست
 1400مهر تاریخ تنظیم:   

کالس و  عرصه آموزش: 

 نوید
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 : ترم پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیعنوان درس :  3: طرح درس جلسه شماره

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:     زمینه های شکل گیری تمدن اسالمی   -کلیات  اهداف کلی: 

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

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری: 

 درس قادر خواهد بودفراگیر پس از پایان 

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

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو با چکیده ای از 

تاریخ و فرهنگ اسالم 

از عصر دعوت تا دوره 

 فتوح آشنا شود. 

)بحث و گفتگو درباره  بییترک   شناختی دانشجو دوره های تاریخ عرب را بیان نماید. 

  یمحتوا

  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

که به  یزیو هر چ یمتن یل,فایصوت

و   ید مطلب کمک کند در نو یغنا

 ( یمجاز یفضاها یگرد

  یلمف استاد/دانشجو 

 کتاب

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

دانشجو زمینه های  

 شکل گیری تمدن

 اسالمی را بداند.

دانشجو نقش بیعت عقبه نخستین در تکوین  

 حکومت اسالمی را شرح دهد. 

       شناختی

دانشجو با جایگاه علم و  

 دانش در اسالم آشنا شود. 

دانشجو ویژگیهای الزم برای تشکیل دولت در  

مدینه درزمان هجرت پیامبر)ص( به این شهر را  

 توضیح دهد 

       شناختی

تاریخ نگارش   دانشجو از

در فرهنگ و تمدن  

 اسالمی آگاهی یابد. 

دانشجو از کتابهای تألیف و ترجمه شده به زبان  

فارسی در مورد تمدن و تاریخ تمدن گزارشی  

 تهیه نماید. 

       عاطفی



دانشجو جایگاه علم و دانش در اسالم را تبیین   

 نماید.

       شناختی 

 

 

دن  دانشجو تاریخ نگارش در فرهنگ و تم 

 اسالمی را به اختصار توضیح دهد. 

       شناختی 

 

 

دایرة    -فروغ ابدیت از سبحانی    -تاریخ تحلیلی اسالم از سید جعفر شهیدی منابع : 

 المعارف فارسی ، مصاحب   
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 فرم طرح درس روزانه 

تاریخ فرهنگ و تمدن  :  عنوان درس 4:  طرح درس جلسه شماره

 اسالمی

 4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: 
 ----موضوع درس: 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   زمینه های شکل گیری تمدن اسالمی   اهداف کلی: 

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

وس مطالب )اهداف رئ

 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 با سیر تکامل  

وسایل نوشتن در صدر 

 اسالم آشنا شود.

شتن در صدر اسالم  سیر تکامل وسایل نو

 را توضیح دهد. 

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک   شناختی

 یل,فایصوت یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب  یکه به غنا یزیو هر چ یمتن

  یفضاها  یگرو د ید کمک کند در نو

 (یمجاز

  یلمف استاد/دانشجو 

 کتاب

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

ن  ,آزمویدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا



از انتقال علوم و جذب 

دانشمندان به جهان 

 اسالم آگاهی یابد.

سه نمونه از مبادی و منابع اصلی ورود  

 علوم عقلی به عالم اسالم را نام ببرد.

       شناختی

نهضت ترجمه و تأثیر آن  

 را بداند. 

دانشجو نهضت ترجمه و تأثیر آن را در  

 تکوین علوم اسالمی بیان کند. 

       تیشناخ

مراکز علمی در تمدن  

 اسالمی را بشناسد. 

نهضت ترجمه به چند دوره تقسیم می 

 شود؟ توضیح دهد. 

       شناختی

چهار نمونه از مراکز علمی در تمدن   

 اسالمی را نام ببرد. 

       شناختی

 

 

نقش نظامیه ها را در تکوین تمدن و   

علوم اسالمی به طور مشروح بررسی 

 کند.

       شناختی

 

 

دانش نامه ی جهان از حسینی اصفهانی و مدارس نظامیه و تأثیرات  منابع : 

 علمی و اجتماعی آن از کسایی  
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی تحصیلی: رشته  2تعداد واحد:  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیعنوان درس :  5: طرح درس جلسه شماره

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   شکوفایی علوم در تمدن اسالمی  اهداف کلی: 

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

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری: 

 ایان درس قادر خواهد بودفراگیر پس از پ 

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

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 



دانشجو با طبقه بندی 

علوم در تمدن اسالمی  

 آشنا شود.

دانشجو دو تن از دانشمندان اسالمی را که به  

 ام ببرد. طبقه بندی علوم توجه کرده اند را ن 

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک   شناختی

 یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش یمحتوا

که به  یزیو هر چ یمتن یل,فایصوت

و   ید مطلب کمک کند در نو یغنا

 ( یمجاز یفضاها یگرد

 فیلم  استاد/دانشجو 

 کتاب

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

علوم غیر  دانشجو با

اسالمی و نقش  

مسلمانان در رشد آن  

 آشنا شود.

مهمترین دستاورد مسلمانان در دانش ریاضیات  

 اسالمی را برشمارد.

       شناختی

دانشجو با دانش ریاضیات  

و نقش دانشمندان مسلمان  

 در تکوین آن آشنا شود. 

سه تن از مهمترین ریاضیدانان اسالمی را با  

 د.ذکر آثار آنها نام ببر

       شناختی

دانشجو نجوم اسالمی و  

نقش مسلمانان در تکوین  

 آن را بداند. 

دو نمونه از تأثیر ریاضیات اسالمی در تمدن  

 غرب را بیان نماید. 

       شناختی

مهم ترین کتاب نجومی بطلمیوس را بر   

 شمارد.

       شناختی

 

نقش بطلمیوس را در انتقال دانش ستاره  

 سالمی را بررسی کند.شناسی به عالم ا

       شناختی
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2: تعداد واحد تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیعنوان درس :  6: طرح درس جلسه شماره

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   شکوفایی علوم در تمدن اسالمی اهداف 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

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تکمیلی 

دانشجو با نجوم و نقش  

مسلمانان در تکوین آن 

 آشنا شود.

دانشجو چگونگی تردید ابن سینا بر تئوری  

 ا بیان کند.زمین مرکزی بطلمیو س ر

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک   شناختی

 یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش یمحتوا

که به  یزیو هر چ یمتن یل,فایصوت

و   ید مطلب کمک کند در نو یغنا

 ( یمجاز یفضاها یگرد

 فیلم استاد/دانشجو 

 کتاب

 پاورپونت 

,تاالر گفتگو,خودآزمون در  یفتکل 

 ترم  یان,آزمون پایدو فراد  یدنو

با فیزیک  دانشجو 

ومکانیک و نقش  

مسلمانان در تکوین آن 

 آشنا شود.

سه تن از ستاره شناسان مسلمان که به  

آرامی نجومی بطلمیوس تردید کردند را  

 نام ببرد.

       شناختی

دانشجو پزشکی و نقش  

پژشکان مسلمان در  

 تکوین آن را بداند. 

دستاورد دانشمندان مسلمان در زمینه دانش  

 ح دهد. مکانیک را توضی

       شناختی

و نقش    دانشجو با کیمیا

کیمیا گران اسالمی در  

 آن آشنا شود. تکوین

موسی گزارشی تهیه   از کتاب الحیل بنو

 کند.

       عاطفی

مهم ترین دستاورد پزشکی اسالمی را   

 توضیح دهد.

       شناختی

 

مهم ترین پژوهشگر اسالمی در زمینه   

را در تکوین   کیمیا را نام ببرد و نقش او

       شناختی

 



  این علم بررسی کند.

، الجامع بین العلم و العمل  از جزری    1و  4دانشنامه جهان اسالم ، ج منابع :  

 ترجمه محمد جواد ناطق . دائرة المعارف بزرگ اسالمی 
 1400مهرتاریخ تنظیم:   

کالس و  عرصه آموزش: 

 نوید

 دقیقه 90مدت جلسه: 
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیعنوان درس :  7: لسه شمارهطرح درس ج

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   شکوفایی علوم در تمدن اسالمی اهداف کلی: 

 بعد از تدریس  فعالیت های  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 دانش قرائت و  

نقش مسلمانان در تطور  

 آن آشنا شود 

مختلف در دهه   دانشجو علل رواج قرا ئتهای 

حکومت اسالمی را بیان  های نخست پیدایی 

 نماید.

)بحث و گفتگو  یبیترک   شناختی

  یدرباره محتوا

  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

و هر   یمتن یل,فایصوت

مطلب   ی که به غنا یزیچ

و   ید کمک کند در نو

 ( یمجاز یفضاها یگرد

 کتاب استاد/دانشجو 

 فیلم

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

دانشجو با دانش تفسیر و  

روشهای تفسیری آشنا 

 شود.

نخستین کسی که قرائتها را در یک کتاب جمع  

 آوری کرد را نام ببرد.

       شناختی



       شناختی دو نفر از مهم ترین قراء قرن سوم را نام ببرد  

از مهم ترین روشهای تفسیر ی در  شش عنوان  

 اسالم را نام برده ، یکی را توضیح دهد 

       شناختی

 

چهار کتاب تفسیری سده چهارم و دو کتاب   

 تفسیری سده ششم را نام ببرد.

       شناختی

 

جامع ترین کتاب تفسیری شیعه در دوره معاصر  

 را معرفی کند. 

       عاطفی

 

 

عقل گرایی در تفاسیر قرن چهاردهم از شادی    - 7اسالم ، ج  دانشنامه جهان : منابع 

 نفیسی 
 دقیقه 90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   
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 فرم طرح درس روزانه 

تاریخ فرهنگ و تمدن  عنوان درس :  8:  طرح درس جلسه شماره

 اسالمی

 4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد: 
 ----موضوع درس: 

اسالمی در تمدن اسالم و سازمانهای اجتماعی و اداری در    علوم داف کلی: اه

 تمدن اسالمی 
 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(

پایان درس قادر خواهد فراگیر پس از 

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

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 



 بود

دانشجو با دانش حدیث و آثار  

دانشمندان در این زمینه آشنا 

 شود.

نفر از محدثان   2ضمن برشمردن 

ایران در عصر صفویه صحاح سته   

 را نام ببرد. اهل سنت 

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک   شناختی

 یل,فایصوت یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب کمک  یکه به غنا یزیو هر چ یمتن

  یان(پایمجاز ی فضاها یگرو د  یدکند در نو

 ترم

 کتاب استاد/دانشجو 

 فیلم

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 رم ت یانپا

سازمانهای اداری و اجتماعی 

 تمدن اسالمی را بشناسد. 
تطور دیوان استیفا را در عالم  

 اسالم توضیح دهد. 

       شناختی

با دیوان خراج و وظایف آن و  

 تطور آن در عالم اسالم  

 آشنا شود. 

مهم ترین وظایف دیوان انشا ،  

دیوان جیش و دیوان مظالم را نام  

 ببرد.

       شناختی

یوان انشا، دیوان جیش و  با د

 دیوان مظالم آشنا شود. 

نظامهای جانشین نظام خراج در  

 اسالم را نام ببرد. 

       شناختی

دانشجو خراج و تطور آن در  

 عالم اسالم را بداند.

پنج نمونه از وظایف محتسب در  

 اسالم را بنویسد. 

       شناختی

 

دانشجو با نهاد حسبه در عالم  

 اسالم آشنا شود. 

شکل گیری نظام حسبه در  

کشورهای اسالمی را به طور  

 خالصه بررسی کند.

       شناختی

 

 

   - 4دانشنامه جهان اسالم ، ج   - 8دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ج منابع :  

حسبه یک نهاد حکومتی از سیف اهلل صرامی ، آیین شهرداری از محمدبن احمد 

 قریشی 
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 فرم طرح درس روزانه 

 طرح درس جلسه شماره

:9 
 4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیعنوان درس : 

 ----موضوع درس: 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   هنر در تمدن اسالمی اهداف کلی: 

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

 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 

ی دانشجو با معمار

 اسالمی آشنا شود.
دانشجو سه شکل عمده بناهای اسالمی را 

 نام ببرد.

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک   شناختی

 یل,فایصوت یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب کمک  یکه به غنا یزیو هر چ یمتن

 ( یمجاز ی فضاها یگرو د  یدکند در نو

 کتاب استاد/دانشجو 

 فیلم

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گو,خودآزمون در  گفت

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

وضعیت هنرهای  

دستی در عهد  

سلجوقی و مغول را 

 بداند.

دانشجو دو بنا از بناهای آغاز عهد اسالمی 

 را نام ببرد. 

       شناختی

وضعیت هنر در عصر  

 ایلخانی را دریابد.

اصیل ترین بنای ایرانی که در ساخت  

اسالم اثر  بناهای پس از خود در جهان 

 داشت را بیان نماید. 

       شناختی

وضعیت هنرهای دستی در ایران را پس از   

 حمله مغول بیان نماید. 

خطوط ابداعی ایرانیان در هنر خوشنویسی  

 را نام ببرد 

       شناختی

چینی ها بر کدام یک از هنر های ایرانیان   

 تأثیر بسزایی داشتند؟ توضیح دهید. 

       شناختی

 

یرانیان در ساخت مساجد از کدام ویژگی ا 

 رایج در ایران سود جستند؟ بیان کند.

       شناختی

 



نقش آجر و کاشی در نمای   –دائرة المعارف فارسی، مصاحب  : منابع 

 تاریخ هنر اسالمی، پرایس  -مدارس،  حسین زمرشیدی
 ه دقیق 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

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

 

 

 

 س روزانه فرم طرح در

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیعنوان درس :  10: طرح درس جلسه شماره

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   اهداف کلی: هنر در تمدن اسالمی 

 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 وضعیت هنر در 

 عهد تیموریان را بداند 
صر تیموریان کدام یک از هنرهای ایرانی  در ع

 به اوج شکوفایی رسید؟ بیان نماید. 

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک   شناختی

  یمحتوا

  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

که   یزیو هر چ یمتن یل,فایصوت

مطلب کمک کند در   یبه غنا 

 ( یمجاز یفضاها  یگرو د  یدنو

 کتاب استاد/دانشجو 

 فیلم

 پاورپونت 

ر  ,تاال یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

با هنر قالی بافی و اوج 

 آن در ایران آشنا شود. 
دوره ای که در آن هنر قالی بافی ایران به اوج  

 شکوفایی رسید را نام ببرد.

       شناختی

نقاشان برجسته عصر شاه 

 عباس را بشناسد.

نام   دو تن از نقاشان برجسته عصر شاه عباس را

 ببرد.

       شناختی

چگونگی نفوذ فرهنگ و  

 هنر ایرانی در هند را بداند. 

چگونگی نفوذ و گسترش فرهنگ و هنر ایرانی  

 در هند را شرح دهد. 

       شناختی



با هنر در عهد قاجار آشنا  

 شود.

دانشجو دو منبع از عمده ترین منابع درباره 

 د(معماری ایران را گزارش نماید ) معرفی نمای

       عاطفی

 

سطر بیان   5وضعیت هنر در عهد قاجار را در  

 نماید.

       شناختی
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