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 آشنایی با روند آبادانی شهرها در زمان ورود ترکان هدف کلی

اهداف 

جزیی و 

 رفتاری

با سلسله های غزنویان و  -2با نحوه ورود  و زندگی ترکان به ایران آشنا می شود. -1

خواجه نظام الملک را می شناسد و -3سلجوقیان و خوارزمشاهیان آشنا می شوند.

روند آبادی ایران و گسترش مشاغل را در دوره سه  -4کارهای مهم او را نام می برد.

 در فعالیت ها و حل تمرین عالقه نشان می دهد 05حکومت ترک تبار را فرا می گیرد.

 روی نقشه قلمرو حکومت ها را نشان می دهد و اطالعات کافی را بدست می آورد -6

اهیان را نمودار خط زمان تشکیل حکومت های غزنویان و سلجوقیان و خوارزمش -7

 فرا گرفته است و بیان می کند.

فعالیت های قبل 

 از تدریس

 گروه بندی –صلوات  و دعای فرج  –سالم و احوالپرسی 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 درباره سلسله هایی که در ایران تشکیل شده است چه چیزهایی می دانید

معرفی درس 

جدید و ایجاد 

 انگیزه

ایران را می خوانیم و سوالتی درباره آنچه از قسمتی از شعرهای تاریخی مربوط به 

 تاریخ سلسله های حاکم بر ایران در گذشته فرا گرفته اند پرسیده می شود.

              وزیران کاردان شهرهای آبادموضوع:     پنجم مطالعات اجتماعی  طرح درس نام درس:



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

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید .  سایت معلم سایت
 

 

فعالیت های ضمن 

 تدریس

در ادامه با پخش فیلم و عکس توضیحات الزم درباره نحوه تشکیل حکومت ها در 

ایران ارایه می شود و نمودار زمان توضیح داده می شود نقشه خوانی شده و سپس با 

نمایش عکس هایی از شاعران و نویسندگان به معرفی حکومت های ایرانی و رونق 

 فرهنگ و هنر می پردازیم

جمع بندی و 

 گیرینتیجه 

نحوه ورود و زندگی ترکان به ایران توضیح داده شده و با سلسله های غزنویان و  با

سلجوقیان و خوارزمشاهیان آشنا شدند و خواجه نظام الملک و کارهای مهم او معرفی 

 شد و روند آبادی ایران و گسترش مشاغل در دوره سه حکومت ترک تبار بیان شد.

ارزشیابی 

 تکوینی

 متن درس و توضیحاتی خواسته می شود سواالتی از -

 با چگونگی تشکیل حکومت توسط ترکان آشنا می شود -

 روند آبادانی و رونق بازرگانی را بیان می کند -

تعیین 

 تکلیف

 انجام فعالیت های ارایه شده و فعالیت های کتاب -

 تحقیقی درباره هریک از حکومت ها به گروه ها داده شود -

 


