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 12 درس

 رحم یب انیکشورگشا

 ها مغول

 مغولستان. داشت وجود مغولستان نام به ینیسرزم ن،یچ شمال و رانیا شرق در ان،یخوارزمشاه زمان در

 گرد ابانیب قبائل آنها. بودند رو به رو غذا کمبود با مغول لیقبا و بود خشک و سرد یهوا و آب با ینیسرزم

 زمان در. گذراندند یم گرید یها نیسرزم به هجوم با ها کاروان غارت راه از شتریب را خود یزندگ و بودند

 .بود مغولستان حاکم خان زیچنگ خوارزمشاه، محمد سلطان

 ساکنان و کرد غارت را مردم اموال کرد؛ حمله نیچ به ابتدا او. بود خشن و رحم یب اریبس یمرد زخانیچنگ

 آنرار شهر به بازرگانان یوقت فرستاده رانیا به تجارت یبرا را بازرگان نفر چند سپس،. کشت را شهرها

 افراد نیا که داد خبر خوارزمشاه محمد سلطان به و کرد ریدستگ را آنها شهر، آن حاکم رخان،یغا دند،یرس

 حاکم پس. رفتیپذ را حاکم سخنان زین محمد سلطان شوند، کشته است بهتر و اند آمده یجاسوس یبرا

 خواست محمد سلطان از و دیفهم را ماجرا زخانیچنگ. کرد تصاحب را آنها اموال و کشت را بازرگانان شهر

 .کرد یخوددار کار نیا از محمد سلطان اما دهد لیتحو او به را خان ریغا که
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   : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  : نام

  : سیتدر موضوع پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۱۲: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

  درس یکل اهداف

 رحم یب انیکشورگشا درس با ییآشنا 

 یجزئ اهداف

 . کنند درک را آن از پس عواقب و مغول بازرگانان یریدستگ علت 

 . کنند درک را مغول زخانیچنگ یها یژگیو 

 . کنند ییشناسا را مغولها یکش لشکر ریمس

 . شوند آشنا انیرانیا یزندگ به مغول حمله ریتاث با 

 بفهمند را خان موریت و خان خان،هالکو زیچنگ حمالت تفاوت 

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یشناخت ی طهیح در یرفتار اهداف

 . کند انیب را مغول بازرگانان یریدستگ علت

 .ببرد نام را مغول خان زیچنگ یها یژگیو

 .دهد حیتوض ان،یرانیا یزندگ یرو بر را مغوالن حمله ریتاث

 . دهد حیتوض را اترار شهر یماجرا 

 . دهد صیتشخ را مغوالن یکش لشکر ریمس 

 . سدیبنو رانیا به حمله درباره مقاله کی 

 .کند سهیمقا موریت حمله با را مغول خان زیچنگ حمله

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف

 . کنند توجه مغوالن حمالت ی نقشه به

 . شوند عالقمند خود نیسرزم خیتار به 

 . کنند توجه مغوالن حمله علت به 

 . کنند توجه انیرانیا یزندگ یرو مغوالن حمله ریتاث به 
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 .شود تر بندیپا کشور در صلح و یمنیا ارزش به و دهند نشان توجه رانیا به مغولها حمله به نسبت 

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 .کنند مشاهده را مغوالن حمالت ی نقشه 

 . کند ارائه کالس در و کند قیتحق مغول زخانیچنگ یها یژگیو مورد در

 . کند قیتحق انیرانیا یزندگ یرو بر ها مغول حمله ریتاث باره در

 .کند میترس را ها مغول حمله ریمس 

  یصیتشخ یابیارزش

 . دیببر نام را مغول خان زیچنگ یژگیو 

 .دیده نشان نقشه یرو را رانیا به ها مغول یکش لشکر ریمس 

  بود؟ چه مغول بازرگانان یریدستگ علت

  بود؟ چه اترار شهر یماجرا

  بود؟ چه انیرانیا یزندگ یرو مغول حمله ریتاث 

 .دیکن سهیمقا موریت حمله با را زیچنگ حمله

 زهیانگ جادیا

 . شوند یم آشنا ماندگار یراثیم عنوان به خود نیسرزم خیتار با آموزان دانش

 جنگ و خیتار طول در کشور به متجاوزان با مقابله سهیمقا با و شده آشنا رانیا به مغوالن حمله علل با آموزان دانش 

 . برد خواهند یپ زمامداران یتوانمند از یناش تیامن احساس تیاهم به کشور در معاصر

 و ها کتابخانه رفتن نیب از و مغوالن حمالت از یناش یها یخراب ؛ انیرانیا یزندگ بر مغوالن حمله ریتاث با آموزان دانش

 . داد خواهند نشان خود از از کشور یآبادان نسبت یشتریب تعلق احساس و شد خواهند آشنا کشور دانشمندان آثار

 :آموزان دانش یاجتماع و یفرد یزندگ با یدرس مطالب ارتباط 

 سال ۸ طول در بخصوص کشور در گانگانیب گزند از کشور حفظ یبرا که یتالش و خود نیسرزم گذشته با ییآشنا 

 مقاومت و یداریپا اما است بوده رانیا به مغوالن حمله بمانند رانیا به صدام حمله که است گرفته صورت یلیتحم جنگ

 .کرد خواهند درک را یلیتحم جنگ زمان در را مردم و مسئوالن ریناپذ وصف

 ها دهنده سازمان شیپ

 د؟یدان یم چه انیخوارمشاه حکومت باره در 

 بود؟ قوم کدام انیخوارزمشاه زمان در رانیا هیهمسا

  بود؟ چه رانیا به مغول بازرگانان یریدستگ علت

 بود؟ یکس چه مغوالن حمله زمان در رانیا حاکم

 درس مطالب یسازمانده
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 حمله چنگیزخان مغول                                  

 حمله مغوالن                   حمله هالکوخان

 حمله تیمورخان                                  

 

 فعالیت های حین تدریس

 مهارت آغازین

 دانش در ران،یا در مغوالن حکومت و مغوالن حمالت از قبل رانیا درباره شنیمیان کی ای یخیتار لمیف کی شینما با

 . میکن یم جادیا یریادگی زهیانگ آموزان

 . میده یم شینما کالس در دهد نشان را مغوالن حمالت از یناش آمده بار به یهایخراب درباره یلمیف

 .دهند قرار وگو گفت و بحث مورد را رانیا به مغوالن حمله ریتاث تا میبخواه آموزان دانش از

 

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 یلمیف اب،یغ و حضور و کالس به ورود از بعد. کنم یم استفاده پاسخ و پرسش و یگروه ی مباحثه روش از سیتدر در

 لمیف خود یها گروه در ابتدا خواستم اموزان دانش از و داده شینما کالس در را است رانیا به مغوالن حمله مورد در که

 .(کنند انیب کالس در را خود نظرات آن از بعد و دهند قرار بحث مورد را

 جهینت چه دییبگو و و دیکن صحبت دیدید که یلمیف ی درباره خود یگروهها در. دینیبش یگروه صورت به لطفا ها بچه 

 د؟یگرفت آن از یا

  اجازه؟ خانم: نایم

  کردند حمله رانیا به انهیوحش چه: نایم زمیعز بله- 

 بود یکنون یرانیا از عتریوس یلیخ رانیا مغولها حمله از قبل خانم: آذر

 بود یرحم یب آدم زیچنگ:مهیفه 

 شینما کالس در را رانیا به مغوالن حمله از قبل رانیا نقشه سپس هستند درست نهایا همه زمیعز یها بچه بله - 

 کنم یم آموزان دانش از پرسش به شروع و داده

 من خانم!!! من خانم: ندیگو یم سودا و دایآ همزمان دهد؟ نشان نقشه یرو را مغولها حمله ریمس تونه یم یک ها بچه -

 نقشه یرو را هایگذار نشانه و دیآ یم تابلو یپا یخوشحال با سودا تابلو یپا ادیب گروهش از یندگینما به سودا نباریا

 در مغولها که میخواند هم قبل درس در و کردند یم یزندگ مغولستان در مغولها چون خوب دیگو یم و دهد یم نشان

 .بودند آمده رانیا یشرق یها هیهمسا سمت به مغولستان از آنها.  بودند رانیا هیهمسا انیخوارزمشاه زمان

 زمیعز خوبه یلیخ - 

 کردند حمله ما به بار سه دیداد نشان یلمیف در خانم: فاطمه 

 زمیعز بده ادامه
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  مغول خان موریت حمله و خان هالکو حمله خان، زیچنگ حمله: فاطمه 

  زمیعز نیآفر -

  است؟ داشته زمان آن انیرانیا یزندگ بر یریتاث چه مغولها حمله نظرتون به خوب -

 کردند خراب را ما کشور یخیتار و بایز ییبناها همه مغولها:  ستاره

  کردند غارت را مردم یها ییدارا آنها: ایناد 

 بردند نیب از را انیخارزمشاه حکومت: وایش

 .دیکن نگاه درس به کتاب یرو از حاال هستند درست نهایا همه نیآفر - 

 و سمینو یم بیترت به تابلو یرو را درس نکات وبعد پرسم یم را ینیتکو یابیارزش سواالت جلسه نیا سیتدر انیپا در

 .. و سیتدر یبعد مراحل و روم یم یابیارزش سراغ به بعد

  ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 میکن یم میتقس قسمت دو به را درس

 آن وقوع علل و خان زیچنگ حمله: الف 

  د؟یدان یم یزیچ رانیا به مغوالن حمالت درباره ایآ 

  بود؟ چه رانیا به مغوالن حمله علت 

  بود؟ یکس چه رانیا به مغوالن حمله زمان در رانیا حاکم 

 . دیده نشان نقشه یرو را مغولها یکش لشکر ریمس

  خان موریت و هالکو حمله: ب

  داشت؟ یاقدامات چه و بود زیچنگ حمله از پس سال چند رانیا به خان هالکو حمله

 . دیده حیتوض را موریت حمله

  کردن نیتمر مهارت

  دهند قرار بحث مورد کالس در درس از قسمت کی ها گروه از کیهر و کرده میتقس نفره ۴ گروه ۴ به را کالس( الف

  دهند پاسخ سوال کی به گروه هر و کرده مطرح سوال ۴( ب

  د؟یدان یم چه مغوالن یها یژگیو درباره: اول گروه 

 . دیده حیتوض را مغوالن حمله علت: دوم گروه 

 . دیده حیتوض را رانیا به خان زیچنگ حمله: سوم گروه

  داشت؟ یاقدامات چه و بود زیچنگ حمله از پس سال چند رانیا به خان هالکو حمله:چهارم گروه

 . دیده حیتوض را موریت حمله: پنجم گروه

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

  میآموخت درس نیا در ها بچه

 ...خان موریت هالکوخان، ، خان زیچنگ حمله شامل مغولها حمالت -۲ نکته 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طراحی آموزشی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.ir و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 ... انیرانیا یزندگ یرو بر مغوالن حمالت ریتاث - ۱ نکته

 ... نقشه یرو مغوالن یکش لشکر ریمس - ۳ نکته 

 .... آن یامدهایپ و رانیا به مغوالن حمله علت - ۵ نکته

 ....  شهر یماجرا - ۴ نکته 

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 رساند قتل را یعباس فهیخل نیآخر و کرد حمله بغداد به هالکو

  غلط                       حیصح

 بود مراغه هالکو تختیپا 

  غلط                      حیصح

 افتی شهرت لخانانیا کرد یگذار هیپا موریت که یحکومت

 غلط                      ححیص

  رفتندیپذ یم را مغولها حکومت رانیا مسلمان مردم

  غلط                      حیصح

 بردند نیب از را یهنر آثار و سوزاندند ها کتابخانه از یاریبس مغولها

 غلط                      صحیح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

  داشت وجود.... ....... نام به ینیسرزم نیچ شمال و رانیا شرق در انیخارزمشاه زمان در

  بود مغولستان حاکم.......................  ارزمشاهوخ محمد سلطان رمان در

 فرار به پا دشمن مقابل در یستادگیا یجا به... ....... کردند حمله رانیا به مغوالن یوقت 

  گذاشت

  کرد حمله رانیا به بزرگ یسپاه با.................... زیچنگ حمله از پس سال چهل

 جیتدر به توانست زیچنگ حمله از پس سال۲۶۱حدود که بود رحم یب یفرمانده موریت 

 .شود حاکم............... بر

  یا نهیگز چهار یکتب سواالت

 

 بود؟ مغولستان حاکم یکس چه محمد سلطان زمان در

  هالکوخان( د      لخانانیا( ج       موریت( ب     زخانیچنگ( الف

  بود؟ که رانیا پادشاه کردند حمله رانیا به مغوالن یوقت

  الدین جالل( د      محمد سلطان( ج      رخانیغا( ب     خان غازان( الف

 بود؟ یمرد چگونه خان زیچنگ 

  چکدامیه( د     الیخ یب و تفاوت یب( ج     خشن و رحم یب( ب    اخالق خوش( الف

  دارد؟ ییهوا ینیسرزم چگونه ینیسرزم مغولستان 

  موارد  همه( د      مرطوب و معتدل( ج     وخشک گرم( ب     خشک و سرد( الف
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 دهد لیتحو یو به را یکس چه خواست محمد سلطان زخانیچنگ 

 نیالد جالل سلطان(  د     طغرل(ج     خان غازان( ب     رخانیغا( الف

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  داشت؟ یاقدامات چه و بود زیچنگ حمله از پس سال چند رانیا به خان هالکو حمله

  د؟یدان یم یزیچ رانیا به مغوالن حمالت درباره ایآ 

  بود؟ چه رانیا به مغوالن حمله علت

  بود؟ یکس چه رانیا به مغوالن حمله زمان در رانیا حاکم

 .دیده نشان نقشه یرو را مغولها یکش لشکر ریمس

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 کنند قرائت کالس در را آن گزارش شود یم خواسته آنها از و شود یم داده یقیتحق گروه هر به

 . کنند ارائه کالس در و کنند قیتحق مغول زخانیچنگ یها یژگیو مورد در آموزان دانش به

 . کنند اجرا کالس در رانیا به مغوالن حمله موضوع با یشینما آموزان دانش و. کنند میترس را ها مغول حمله ریمس

 . دهند ارائه کالس و داده انجام انیرانیا یزندگ یرو بر مغوالن حمله ریتاث باره در یقیتحق بعد جلسه در آموزان دانش

 .دهند ارائه کالس در ندهیآ جلسه و داده پاسخ ها گروه همه زین را کتاب در مندرج یها تیفعال 

 درس یبررس و نقد

 

  سیتدر قوت نقاط

 . است دهیکش آموزان دانش یبرا باال ینما از را خانه نقشه 

 .است شده گنجانده درس نیا در یمیقد یا خانه از عکس 

  درس بیومعا ضعف نقاط

 . ندارد وجود درس نیا در ییروستا یها خانه از عکس 

 . است نشده داده یحیتوض کرند یم یزندگ هم کنار در آرامش با یمیقد یها خانه در افراد چگونه نکهیا مورد در

 .است نشده داده یحیتوض است بوده چه افراد از کی هر فهیوظ یمیقد یها خانه در نکهیا مورد در

 

  درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعلم یراهبردها و مناسب ارائه

 .کنند یشتریب توجه آن مختلف یها قسمت به و مشاهده را خود خانه ی نقشه میبخواه آموزان دانش از

 . میکن بازگو ها بچه یبرا را کنند یم تیفعال خانه کی ساختن یبرا که یکسان ریتصاو نیب ارتباط 

 آن دادن حیتوض و آموزان دانش به مصاحبه فرم ی ارائه

 

 درس ضعف نقاط و بیمعا لیتعد ای حذف جهت یعلم یرابردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه

 . اوردیب کالس به خود با را ییروستا ی خانه از ییها عکس معلم



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طراحی آموزشی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.ir و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 . اورندیب کالس به را آن گزارش و قیتحق را یمیقد یها خانه در یزندگ ی نحوه بخواهد آموزان دانش از معلم 

 است بوده چگونه خودشان نیب در فیوظا میتقس ،یمیقد یها خانه در نکهیا مورد در بخواهد آموزان دانش از معلم

 .دهند ارائه کالس به را آن گزارش و کنند قیتحق

 

 


