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 ۲۲ درس

 ها رانهیو یبازساز

 ندادند ادامه را پدران راه فرزندان

 را خود پدران راه آنها نانیجانش اما آوردند بار به یادیز یها یخراب رانیا به حمله با موریت و هالکو ز،یچنگ

 پس،. گرفتند قرار انیرانیا رسوم و آداب و دیعقا ریتأث تحت ران،یا مردم با ییآشنا از پس آنها.  ندادند ادامه

 یرانگریو و خشونت از کردند یسع نیهمچن آنها. شدند مسلمان و آوردند یرو اسالم نید به جیتدر به

 .کنند قیتشو را رانیا در یآباد و عمران و رندیبگ فاصله بدرانشان

 یرانیا رانیوز

 اموزند،یب آنها به را یکشوردار رسم و راه و کنند تیهدا و ییراهنما را مغوالن کردند یم یسع یرانیا رانیوز

 یها نیسرزم توانند ینم سته،یشا و قیال افراد ییراهنما بدون که دانستندیم زین مورین و زیجنگ نانیجانش

 .کنند اداره را خود قلمرو بهناور

 کتاب نیچند که بود لخانانیا یدوره دانشمند رانیوز از یهمدان اهلل فضل نیدالدیرش خواجه مثال، یبرا

 نیرالدینص خواجه .شد ساخته مارستانیب و مدرسه مسجد، چون یادیز یبناها او دستور به و نوشت یعلم

 را شان،یهایگریوحش جمله از ها، مغول زشت یها عادت کرد یم یسع که بود هالکو مشاوران از زین یتوس

 مراغه ی رصدخانه او همت به و بود یبزرگ شناس ستاره و دانیاضیر ،ینوس نیرالدینص خواجه ، دهد رییتغ
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 .شد سیتأس

   : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام   : نام

  ها رانهیو یبازساز: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت ۲۲: درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

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

 درس یکل اهداف 

 رانیا در یآباد و عمران روند با ییآشنا

 یجزئ اهداف

 . شوند یم آشنا مغول نانیجانش یزندگ روش رییتغ با 

 . شوند یم آشنا او یکارها و یهمدان نیالد دیرش خواجه با

 . رندیگیم فرا رانیا در را هنر و یمعمار رونق نحوه 

 .دهندیم نشان عالقه و شناسندیم را یموریت و مغول دوره شاعران

 .کنندیم انیب را او مهم یکارها و موریت پسر شاهرخ اتیخصوص

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

 . ببرند نام را یرانیا دانشمندان و شاعران 

 .ببرند نام و گرفته فرا را حکومتها زمان خط نمودار

 . دهند حیتوض را مغول زمان در ینیشهرنش گسترش یچگونگ

 . بدانند را انیموریت و انیلخانیا دوره یباستان آثار از مورد چند

 .بدانند را یاطالعات موریت یها ییگشا کشور مورد در 

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

 . دهند نشان عالقه نیتمر حل و تهایفعال در

 . باشند کتاب ریتصاو شناخت به مند عالقه

 . دهند تیاهم و داده نشان عالقه ها حکومت یها دوره در هنر و فرهنگ رونق به 

 .شوند لیقا ارزش رانیا یمعمار و هنر به 

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

 . کند مشاهده را کتاب ریتصاو 

 .کنند قیتحق یموریت و مغول یها دوره در رانیا هنر و یمعمار رونق مورد در
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 . کنند یطراح عطار ارامگاه ای گوهرشاد مسجد مانند را یخیتار یبناها ماکت 

 .کنند مشاهده را موالنا و حافظ و یسعد مانند ییشعرا کتب

  یصیتشخ یابیارزش

 را اند داده انجام که ییکارها و مغوالن ورود روند.  دیدانیم چه است شده لیتشک رانیا در که ییها سلسله درباره 

 .دیده حیتوض

 .دیدانیم چه رانیا بزرگ شاعران مورد در 

 زهیانگ جادیا

 فرا گذشته در رانیا بر حاکم یها سلسله خیتار از آنچه درباره یسواالت و میخوانیم را رانیا یخیتار یشعرها از یقسمت 

 .شودیم استفاده آموزان دانش در زهیانگ جادیا یبرا ها لمیف و ریتصاو از و شودیم دهیپرس اند گرفته

  ها دهنده سازمان شیپ

 . کنند انیب را خود سکونت مناطق یباستان آثار

 . دهند حیتوض اند ستهیز یم خود استان ای شهر در که ییشعرا درباره 

 .دانندیم چه اند کرده حکومت که یپادشاهان و ها سلسله مورد در

  درس مطالب یسازمانده

  میسینویم تابلو یرو را درس یها عنوان

  موریت و هالکو,  زیچنگ نانیجانش

  یرانیا رانیوز 

  وهنر یمعمار رونق 

 سیتدر نیح یها تیفعال

 

  نیآغاز مهارت

 حیتوض زمان خط نمودار و شودیم ارائه رانیا در ها حکومت لیتشک نحوه درباره الزم حاتیتوض عکس و لمیف پخش با

 یم هنر و فرهنگ رونق و یرانیا یحکومتها یمعرف به سندگانینو و شاعران از ییعکسها شینما با سپس.  شودیم داده

 .میپرداز

 

 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 در شینما نیح در.  گذارمیم شینما به را آن و کنمیم انتخاب درس نیا یبرا را انیلخانیا حکومت به مربوط یلمیف 

 پخش مناسب و آرام یفضا در را لمیف کنمیم یسع.  شودیم برطرف ابهام نقاط.  شودیم داده حاتیتوض ازین صورت

 هرکس که میخواهیم شاگردان از شینما از پس.  باشند داشته تماشا یبرا یکاف دید دیبا آموزان دانش همه. کنمیم

 . کند انیب لمیف از را خود برداشت
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  ؟ ستیواقع اندازه چه تا لمیف نیا:  زهرا

 پاسخ معلم و دهد پاسخ را او پرسش کتاب ومتن( ها دهنده سازمان شیپ) یقبل اطالعات به توجه با کندیم یسع فاطمه

 . کندیم لیتکم را او

  آمد؟ خوشتان شتریب لمیف قسمت کدام از ها بچه:  معلم 

  بودنش جو جنگ و موریت یها جنگ مورد در:  شیاین

  انیموریت زمان در رانیا یمعمار:  عاطفه

 زمان آن یها سکه و ها پول رواج:  میمر

  ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 . شودیم خواسته حاتیتوض و درس متن از یسواالت 

 .دیببر نام را مغول دوره مهم یشعرا و دانشمندان

 . کرد چه و بود که شاهرخ

 .کرد وچه بود که یهمدان نیدالدیرش خواجه 

  کردن نیتمر مهارت

 میخواهیم آنها از و میکنیم ارائه مشخص موضوع کی گروه هر به و میکنیم میتقس نفره ۴ یها گروه به را آموزان دانش

 باهم را خود مشخص جینتا میخواهیم گروه هر ندهینما از انیپا در و بپردازند تبادل و بحث به خود گروه در کی هر که

 . بگذارند انیم در

  مغول دوره مهم یشعرا و دانشمندان: ۱ گروه 

 .  اند داده انجام که ییکارها و مغوالن ورود روند: ۲ گروه

  لخانانیا و موریت حکومت در پول و سکه رواج: ۳ گروه 

  مغوالن زمان در ینیشهرنش: ۵ گروه 

 او مهم اقدامات و شاهرخ مورد در: ۴ گروه

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 یآبادان در آنها نقش و دانشمند رانیوز. شد داده حیتوض ها رانهیو یبازساز و یآبادان در مغوالن روش رییتغ یچگونگ

 .شد یمعرف گوهرشاد مسجد جمله از او مهم یکارها و شاهرخ و شد انیب رانیا

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 . شد سیتاس یتوس نیرالدینص خواجه همت به مراغه رصدخانه

  غلط              حیصح

 .شدند مسلمان و آوردند یرو اسالم نید به موریت و هالکو و زیچنگ نانیجانش

 غلط                حیصح

 .بود هالکو مشاوران از یهمدان نیالد دیرش خواجه
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  غلط                حیصح

 . بود کوکارین یمرد زیچنگ پسر 

  غلط                حیصح

 . آوردند بار به یادیز یها یخراب رانیا به حمله با هالکو و موریت نانیجانش

 غلط               حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 . شد سیتاس......................  همت به مراغه رصدخانه

 . بود......................  مشاوران از یتوس نیرالدینص خواجه 

 . شد ساخته........................  مسجد مشهد در همسرشاهرخ همت به

 . بود...................  دوره دانشمند رانیوز از یهمدان اهلل فضل نیدالدیرش خواجه

 .بود کوکارین یمرد خود پدر برخالف...................  پسر شاهرخ

 

 

 

 

 

 

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 نوشت؟ یعلم کتاب نیچند لخانانیا ریوز کدام

 یشابورین عطار( ب          الملک نظام خواجه( الف

  یهمدان اهلل فضل نیالد دیرش خواجه( د یتوس نیرالدینص خواجه( ج

 ست؟ین مغول دوره بزرگ شاعران از ریز افراد از کیکدام

  یشابورین عطار( د       اریشهر( ج       یمولو( ب       حافظ( الف

 بود؟ مغول فرمانده کدام پسر شاهرخ

 هالکوخان( د     زخانیچنگ( ج     خان موریت( ب      رخانیغا( الف 

  شد؟ ساخته یکس چه همت به مشهد گوهرشاد مسجد 

  خان هالکو( د       موریت( ج       گوهرشاد( ب         شاهرخ( الف

 بود؟ هالکو مشاوران از ریز افراد از کیکدام 

  زیچنگ( د     شاهرخ( ج   یستو نیرالدینص( ب    یهمدان اهلل فضل( الف

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 کردند؟ چه رانیا مردم موریت و هالکو و زیچنگ نانیجانش زمان در

 . دیببر نام را یموریت و مغول یها دوره بزرگ شاعران

  کرد؟ چه و بود که شاهرخ

 کرد؟ چه و بود که یهمدان اهلل فضل نیدالدیرش خواجه 

 گذاشتند؟ موریت و زیچنگ نانیجانش بر یراتیتاث چه انیرانیا

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

  کتاب تیفعال و شده ارائه یها تیفعال انجام 

 اند ستهیز یم آن در یا دوره و یسعد ای یمولو درباره قیتحق ارائه

 درس یبررس و نقد
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  سیتدر قوت نقاط

 االمکان یحت. شودینم قائل یضیتبع آموزان دانش نیب.  کند یم برقرار آموزان دانش با یمناسب یکالم ارتباط معلم

 . بردیم بهره لمیف شینما از سیتدر یبرا. کند ختهیآم اتیحکا و طنز با را خیتار خشک مطالب کندیم یسع

 

  ضعف نقاط

 . است مهربان و یمیصم حد از شیب آموزان دانش با.  رودیم راه حد از شیب کالس در معلم

 

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

-------------------- 

 

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

-------------------- 

 

 


