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 به نام خدا 

  کشورگشایان بی رحممقطع : ابتدایی          موضوع درس :  پایه : پنجم           نام درس : مطالعات اجتماعی            

  تاریخ اجرا :                         نفر             نام مدرسه :  72تعداد دانش آموزان : 

  مدرس : 

اکم بر ایران در زمان مغول ها آشنایی دانش آموزان با سلسله ح  

 

 آشنایی با رخدادهای زمان حمله مغول ها و اثرات آن در ایران 

 

 آشنایی دانش آموزان با ایلخانیان و تیموریان 

  

 

 هدف های کلی

 

 

 

 انتظار می رود دانش آموزان در پایان این درس بتوانند : 

 دانستنی ها :

  خوارزمشاه را توضیح  دهند علت حمله مغول ها در زمان سلطان محمد 

  آثار حمله مغول ها بر ایران را شرح دهند 

  آثار حمله تیمور به ایران را شرح دهند 

 مهارت ها : 

  بتوانند در کالس سوال های مهم متن را تشخیص دهند 

 نگرش ها : 

 

  به سخنان معلم گوش فرا دهند 

  سواالت مجهول در ذهن خود را بپرسند 

 ز وطن خود تعصب نشان دهند نسبت به پاسداری ا 

  به مطالعه کتاب های تاریخی عالقه مند شوند 

       

 

 

 

 

 

 

 

هدف های جزئی 

 و رفتاری
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 کتاب  و پاور پوینت خالصه مطالب درس

 

 وسایل آموزشی 

 

 

همکاری در گروه  –توضیحی  -پرسش و پاسخ    روشهای تدریس  

  

دقیقه  4  

 

قبل از شروع  سالم و احوال پرسی  و حضور و غیاب چشمی 

 تدریس 

دقیقه  4 از گروه ها سواالتی در مورد درس قبل پرسیده می شود     ارشیابی  

 تشخیصی 

دقیقه  3 گوش بدهندکه پس از فراگیری  از دانش آموزان  خواسته می شود به خوبی به درس 

  هد .هر گروه خالصه ای از درس را ارائه د درس 

انگیزش و آماده 

 سازی  

دقیقه  72   فعالیت معلم  فعالیت دانش آموز  

 

 

 ارائه درس جدید 

 

 دانش آموزان به سواالت پاسخ می دهند

 

 

دانش آموزان به مطالب گوش فرا می 

 دهند 

 

  دانش آموزان دیگر گوش فرا می دهند 

 

و پاسخ دانش آموزان را  آموزگار با پرسش

کندمطلب می  ریدرگ  

 

معلم  با توجه به رئوس مطالب به بیان آنها 

 می پردازد 

 

انتخاب چند دانش آموز برای روخوانی درس 

  
دقیقه  01 هر گروه با توجه به اینکه چقدر به درس   

توجه داشته اند خالصه ای از درس را     

 در یک برگه ارائه می دهند 

آموزگار از هر گروه میخواهد خالصه ای 

ه صورت نوشتاری ارائه دهند درس را ب  

ارزشیابی پایانی    

دقیقه  3 انجام تکالیف در منزل توسط دانش  

 آموزان 

طرح پرسش های متن از جانب دانش  

در منزل که با انواع سواالت آشنا آموزان 

 ارائه تکلیف 
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 شوند

 پرسش درس در جلسه بعدی  

 


