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 باسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
 ،......استان                            ...... ناحیه(-شهرستان)منطقه                                ......  آموزشگاه

 

 پایه:  مطالعات:کتاب

 ششم

 

 موضوع درس : 

                  استعمار چیست؟

 45مدت جلسه : صفحات :

 دقیقه

 هیه کننده:ت                       تاریخ :       

تعداد دانش 

 آموزان:  

 آشنایي بااستعمارومستعمره اهداف کلی

 استعمارومستعمره راتعریف کنند.)دانش( ١  هدفهای رفتاری

 (واکنش.)کنند سوال اروپا ازمعلْم بهدرموردچگونگي انتقال علوم وفنون مسلمانان  -٢

 (آمادگي)شوند داوطلب آنان استعمارگرومستعمره ايھ ولتد درباره تهیه گزارش جهت -٣

 پرسش وتوضیحي روشهای تدریس

مواد و وسائل 

 آموزشی 

 ،گچ کالسي تهکتاب مطالعات اجتماعي ، تخ

مدل کالس و گروه 

 آموزشی 

 مستطیل به شكل مدل کالس

 زمان فعالیتهای دانش آموزان فعالیتهای معلم 

فعالیتهای قبل از 

 تدریس

مهارتهای ) 

 ارتباطی(

 

سالم واحوالپرسي وحضورو.غیاب ودقّت دروضع جسمي وروحي 

 دانش آموزان

 دقیقه5 -

 

ارزشیابی تشخیصی 

 )ورودی(

ي گردشگري اھ ازقطب یكي عنوان یه بهعلّت مطرح شدن ترک

 چیست؟ جهان

 ؟ببریید رانام افغانستان ودیدني تاریخي اماکن ترین مهم -٢

پاسخ  دانش آموزان به سواالت

 مي دهند

 دقیقه5

 اومستعمرهھبرسرزمین تسلط جهتتوصیف شیوه استعمارگران  ایجاد انگیزه

 نآموزا دانش کاريهمجراي نمایش باا ا ازطریقھقراردادن آن

 دقیقه5 همكاري با معلم

 دقیقه55به حرفاي معلم گوش مي  مسلمانان ودادوستدمیان تجارت پیش چهارقرنحدود   ارائه درس جدید
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 نهدریاي مدیترا ازطریق ئیاناروپا بود یافته گسترش واروپائیان

 ،کاغذ،قطب نظیرشكر،قهوه آفریقامحصوالتي وشمال

مسلمانان خریداري مي کردندآنان رااز وادویه هیگیا ايھنما،دارو

 خودشان زبان را به اسالم نجها پزشكي ايھکتاب مچنینھ

 به مسلمانان وفنون علوم اھوبااستفاده ازآند نترجمه  کرد

 شهرنشیني تجارت موجب رشد .یافت اروپاانتقال

 علمي تحوالت اراتغییردادوموجبھآن زندگي دراروپاشدوشكل

 توسط چاپ دستگاه اختراع به توان مي کهگردید نريھو

نمي  بشردرگذشته کرد اشاره لهگالی توسط وتلسكوپ گوتنبرگ

 بااستفاده اروپائیان اما است شكل اي کره زمین کهدانست 

 وقاره پیداکرده تمهار رديدریانوتوانستنددر مسلمانان ازعلوم

 آبادکردن بهانه به اھدرکشور دخالت کنند آمریكاراکشف

 منابع غارت ابرايھآن

 امستعمرهھآن طهسل تحت ايھسرزمین استعماروبه را اھآن

 .شود مي تهگف

دهند و در صورت متوجه 

 نشدن سوال مي پرسند.

 جمع بندی و

 ینتیجه گیر 

 نگھوفر علم عصرشكوفایي دردوره مسلمانان کهدردوره اي 

سر                  بهدرعصر تاریكي  کردنداروپائیان مي زندگي

 ارزنده ايھبه پیشرفتزعلوم مسلمانان ا مي بردندامابااستفاده

 دانشمندان مانطورکهھ گیریم یجهیافتندپس نت دست اي

 اروپاانتقال بهرا نوفنو علوم فراوان باتالش توانستند مسلمان

 صادرکننده جانبه همه باتالش توانیم ندمانیزميھد

 وابستگي رگونهھغرب بوده وخودرااز جدید به علوموفناوري

 .یمھد نجات

 دقیقه 5 -

 ارزشیابی تکوینی

 و پایانی

  کردند؟ مي خریداري راازایرانیان محصوالتي چهاروپائیان  ١

 ؟یافت اانتقالاروپ به نهعلوم وفنون مسلمانان چگو -٢

 کساني چه بودوتوسط چه اروپائیان اختراعات مهمترین =٣

  آمد؟ بدست

 منظورازاستعمارومستعمره چیست؟= 4

 

 دقیقه8 پاسخ مي دهند

 استعمارگر ايھ دولت درخصوص کههمازدانش آموزان مي خوا لیفتکتعیین 

 گزارش اھبزرگتر مكاريھ با اھآن مستعمره ايھ وسرزمین

 دقیقه 2 
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 .بیاورند کالس به بعدي جلسهدر نموده تهیه

    اختتامیه

 


