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درس هفتم کتاب

-1کلی :ضٌاسایی جاهؼِ ی جْاًی
-2اّساف پیطیي :هؼلن اًتظارزارزفزاگیزبتَاًسزٍرُ ّای تاریری فزٌّگ غزب را ًام ببززرًساًس ٍسهیٌِ ّای تاریری اًزا
تَضیح زّس فلسفِ ی رٍضٌگزی ٍفزٌّگ جسیسغز ب را ضزح زّستحَالت التصازی سیاسی ٍفزٌّگی ًظام جْاًی
غزب رابیاى کٌس.
 -3اّساف پسیي  :فزاگیزهی زاًسکِ جاهؼِ ی جْاًی چیست؟هٌظَر اسرٍابط بیي الولل ًٍظام جْاًی چیست ًظام جْاًی
چِ صَرتْایی هیتَاًس زاضتِ باضسجاهؼِ جْاًی زر گذضتِ چگًَِ بَزُ است ٍجاهؼِ ی جْاًی زر زٍراى جسیسچِ
ٍیژگی ّایی زارزًظام جْاًی ًَیي چگًَِ پسیس اهسجَاهغ غزبی چگًَِ زر رٍابط بیي الولل اثزگذاضتٌس هزاحل تکَیي
ًظام ًَیي جْاًی راتَضیح زّس.
 -3اّساف رفتاری( آهَسضی،ضٌاذتیً ،گزضی ،هْارتی)

-1هٌظَراس جاهؼِ جْاًی چیست ؟
ً -2ظام جْاًی راتؼزیف کٌیس ؟
ً-3ظام جْاًی چِ صَرتْایی هیتَاًس زاضتِ باضس ؟
-4جاهؼِ جْاًی زر گذضتِ ی جْاى چگًَِ بَزُ است ؟
-5جاهؼِ جْاًی زر زٍراى جسیسچِ ٍیژگی ّایی پیسا کززُ است ؟
-6جَاهغ غزبی چگًَِ زر رٍابط بیي الولل اثز گذاضتٌس ؟
ً-7ظام جْاًی ًَیي چگًَِ پسیساهسُ است ؟
-8هزاحل تکَیي ًظام ًَیي جْاًی راضزح زّیس؟
-9جَاهغ غزبی چگًَِ زررٍابط بیي الولل اثزگذاضتٌس؟

اًتراب

رٍضْای تسریس :پیص ساسهاى یافتِ  ،بارش هغشی  ،پزسص ٍپاسد
ابشار ٍٍسایل :زیتا  ،تصاٍیز ، power point ،ایٌتزًت ٍ  ،اسالیس ّای زرسی

هزاحل

-1کار ّای همسهاتی  :سالم ٍاحَال پزسی اس زاًص آهَساى  ،اطالع اس حضَرٍغیاب فزاگیزاى ٍپیگیزی غیبت

سهاى

اجزاء

غایباى  ،بزرسی ٍضؼیت فیزیکی کالس اسًظز زها ًٍَر ٍزریافت احساس آهازگی زاًص آهَساى بزای

5زلیمِ

فزاگیزی زرس جسیس .
هزاحل
اجزاء

-2ارسضیابی تطریصی :اسزرس ّای لبل سَال پزسیسُ هی ضَز.
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-1تارید فزٌّگ غزب بِ چٌسزٍرُ تمسین هی ضَزبیاى کٌیس؟
 -2بِ چِ زلیل هَاجِْ باهسلواًاى زرطَل جٌگ ّای صلیبی ٍفتح لسطٌطٌیِ سهیٌِ ّای التسارکلیسا رافزٍ
ریرت؟
 -3ارسش ّای بٌیازیي غزب زرسهیٌِ ّای ػلن،التصاز،حمَق ،سیاست چگًَِ ظاّزضس؟
-4تحزیفاتی کِ زرهسیحیت رخ زازچِ پیاهسّایی بِ زًبال زاضت؟
-5زرزٍرُ ی رًساًس رٍیکزز زًیَی بِ ػالن زرسطح ٌّز،التصاز،سیاست چگًَِ ضکل گزفت؟
-6فلسفِ رٍضٌگزی چگًَِ زرتارید فزٌّگ غزب گستزش یافت؟
-7تفاٍت حمَق طبیؼی بطز راباحمَق فطزی الْی اًساى رابٌَیسس؟
-8هزاحل تکَیي ًظام جْاًی هؼاصزغزب راضزح زّیس.
-9چگًَگی ًْازیٌِ ضسى سکَالریسن زرالیِ ّای بٌیازیي فزٌّگ غزب راتحلیل کٌیس.
-10تحَالت التصازی،سیاسی ٍفزٌّگی ًظام جْاًی غزب راتَضیح زّیس.
-3آهازُ ساسی(سهیٌِ ساسی) :اضکاالت زرس لبل رفغ هی ضَزٍبِ سَاالت فزاگیزاى پاسد زازُ هی
ضَزٍباپزسیسى چٌسسَال ًٍطاى زازى چٌساسالیسزرس راضزٍع هی کٌین.
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 -4ارائِ زرس:فؼالیت هؼلن :باآٍرزى آیِ ای اسلزآى زرس راضزٍع هی کٌین ًٍظام

:فؼالیت فزاگیزاى

جْاًی راتؼزیف هی کٌین ٍصَرت ّای آًزاتَضیح هی زّین ٍبیاى هی کٌین

گَش هی زٌّس

هرتلف است ٍّوچٌیي هٌظَراسجاهؼِ ی جْاًی چیست ؟ ٍػولکززآى زرگذضتِ

سَال هی پزسٌس

ٍحال رابزرسی هی کٌین ٍ ٍیژگی جاهؼِ ی جْاًی راضزح هی زّین ٍهَلؼیت

پاسد هی زٌّس

کِ رٍابط بیي الولل هتاثزاسٍیژگی ّای فزٌّگی ٍلسرت تاثیزگذاری جَاهغ
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جَاهغ غیزُ غزبی رابیاى هی کٌین ٍهزاحل تکَیي ًظام ًَیي جْاًی راتَضیح
هی زّین ٍبیاى هی کٌین کِ چگًَِ جَاهغ غزبی زررٍابط بیي الولل
تاثیزگذاضتٌس ٍبیاى هیکٌین کِ استؼوارهْن تزیي ػٌصزازغام جَاهغ غیزغزبی
زرًظام جْاًی جسیسبَزٍکطَر ّای استؼوارسزُ بِ زًٍَع تمسین هی ضًَسکِ
بؼضی بِ طَرهستمین ٍبزذی بِ طَرغیزهستمین زرجاهؼِ ی جْاًی ازغام ضسًس.
فؼالیتْای

 -5جوغ بٌسی ًٍتیجِ گیزی :یازآٍرهی ضَین کِ تفاٍت بیي جاهؼِ ی جْاًی ًٍظام جْاًی راچیست ٍهفَْم

تکویلی

جاهؼِ ی جْاًی راتؼزیف هی کٌین،هی گَیین کِ ًظام جْاًی چِ صَرت ّایی زارز،جاهؼِ ی جْاًی
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زرگذضتِ ٍحال رابزرسی هی کٌین ٍهزاحل تکَیي ًظام جْاًی هؼاصزغزب راتطزیح هی کٌین.
-6ارسضیابی تکَیٌی(هزحلِ ای) :چٌسسَال پزسیسُ هی ضَزٍفزاگیزاى بِ صَرت
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گزٍّی پاسد هی زٌّستَضیح رٍابط بیي الولل ًٍظام جْاًی،بزرسی جاهؼِ ی
جْاًی زرگذضتِ ٍحال ٍضکل گیزی ًظام ًَیي جْاًی.
-7تؼییي تکلیف :اسگزٍُ ّاذَاستِ هی ضَزباهزاجؼِ بِ سایت گَگل اطالػاتی راجغ بِ جاهؼِ ی جْاًی،رٍابط

5زلیمِ

بیي الولل ًٍظام جْاًی،جاهؼِ ی جْاًی زرزٍراى جسیسٍچگًَگی تکَیي ًظام جْاًی ًَیي تحمیك بیاٍریس.
- -8تؼییي هَضَع جلسِ آیٌسُ  :اضارُ بِ هَضَع زرس بؼسی تحَالت التصازی-سیاسی ًظام جْاًی،افَل
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زٍلت-هلت ّاٍجْاًی ضسى ٍاهپزاطَری رساًِ،ػلن فزٌّگ.
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