طرح درس پیشنهادی روزانه – جامعه شناسی یازدهم
کتاب :جامعه شناسی () 2سال یازدهم -شماره درس – 2 :عنوان درس :فرهنگ جهانی -از صفحه  11تا  -11مدت جلسه 09 :دقیقه-
طراح  :عیسی چراتی – ناحیه  4اصفهان
اقدامات قبل از تدریس

ردیف
1

هدف کلی

2

اهداف جزئی

3

اهداف رفتاری

شناسایی فرهنگ جهانی
فراگیران بتوانند گونه های مدعیان فرهنگ جهانی را تشخیص دهند.
فرهنگ جهانی مطلوب را شناسایی کنند.
ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب را نام برده و توضیح دهند.
 .1فرهنگ جهانی را تعریف کنید؟
 .2در چه صورتی فرهنگ مربوط به منطقه خاص می تواند جهانی شود؟
 .3فرهنگ هایی را که به سوی جهانی شدن رفته اند ،نام برده و توضیح دهید.
 .4فرهنگ سلطه یا استکبار چگونه فرهنگی است؟
 .5فرهنگ حق چیست؟
 .6مدینه فاسقه از نظر فارابی چیست؟
 .7نمونه هایی از مدینه فاسقه را نام ببرید.
 .1منظور از عقاید عام و جهانشمول چیست؟
 .0دو نمونه از ارزشهای عام و جهانشمول را نام ببرید.
 .19در چه صورتی یک فرهنگ نمی تواند از حقانیت ارزش های خود دفاع کند؟
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 .11در چه صورتی یک فرهنگ بشر را به بحران های روحی و روانی گرفتار می کند؟
 .12در چه صورتی فرهنگ می تواند مانع قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه شود؟
 .13نسبت فرهنگ جهانی و آزادی چیست؟
 .14نسبت فرهنگ و جبر و مسئولیت را شرح دهید؟
 .15مشخصات و ویژگی های یک فرهنگ جهانی را نام ببرید.
 .16سطوح مختلف عقالنیت در یک فرهنگ جهانی را شرح دهید.
 .17آیا تاکید بر اشتراکات و شباهت ها در فرهنگ جهانی مستلزم نادیده گرفتن تفاوت هاست؟
4

تعیین روش تدریس

5

پیش نیازهای درسی

6

ایجاد انگیزه

7

ارزشیابی تشخیصی

روش تلفیقی :سخنرانی -پرسش و پاسخ و مشارکتی -فن بارش مغزی
آگاهی های الزم
وسایل کمک آموزشی

کلیپ های کوتاه در مورد فرهنگ های مختلف در جهان –استفده از نقشه های جغرافیایی امپراتوری ها در
گذشته و اکنون -توضیحاتی در مورد محمد بهمن بیگی -وایت بورد -ماژیک -بورد هوشمند -دیتا شو و
ویدئو.

پرسش و پاسخ
 .1در چه صورتی فرهنگ مربوط به منطقه خاص می تواند جهانی شود؟
 .2مدینه فاسقه از نظر فارابی چیست؟
 .3منظور از عقاید عام و جهانشمول چیست؟
 .4آیا تاکید بر اشتراکات و شباهت ها در فرهنگ جهانی مستلزم نادیده گرفتن تفاوت هاست؟
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اقدامات حین تدریس -جامعه شناسی یازدهم -درس  :2فرهنگ جهانی
ردیف
1

اقدامات حین تدریس
فعالیت ورودی

سالم و احوالپرسی – حضور و غیاب دانش آموزان
معرفی درس

2

فعالیتهای معلم -دانش

ارائه تدریس

آموز

فرهنگ جهانی را تعریف کرده و صورت های آن را توضیح و بیان نموده و انواع فرهنگ های

 5دقیقه
 39دقیقه

مدعی جهانی بودن را با ذکر مصادیق توضیح می دهیم
فرهنگ جهانی مطلوب را شرح داده و ویژگیهای آنرا ذکر نموده مصادیق انرا برمی شماریم .و

 25دقیقه

برای هر کدام نمونه هایی در سطح ایران و اسالم و جهان بر می شماریم.
یادآور می شویم که شناسایی شباهت ها و وجوه اشتراک به معنای نادیده انگاشتن تفاوت ها

جمع بندی درس

زمان

 19دقیقه

نیست .می توانند فرهنگ ها تفاوت هایی داشته باشند که تحت تاثیر شرایط شکل گیری و
بسترهای جغرافیایی شان است اما ذات فرهنگ ها می تواند با وجوه مشترک انسانی شان به هم
پیوند یابند.

پرسش از دانش آموزان و پاسخ آنها بصورت گروهی:
3

ارزشیابی پایانی تکوینی

4

تعیین تکلیف

 19دقیقه

توضیح در مورد فرهنگ جهانی .فرهنگ سلطه و فرهنگ مطلوب و ویژگی های آن توضیح می دهند و مصداق می
آورند.

جمع زمان

اشاره به موضوع درس بعدی (درس  )3نمونه های فرهنگ جهانی -امپراتوری ها و امپریالیسم و انواع استعمار

 29دقیقه
 09دقیقه
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