
 

 

                  

 بخیر وقتوهمراهان عزیز  دوستان،  ادب عرض و درود با

 هویت و فرهنگ فضا، و مکان تغییر، و تداوم زمان،

 پراکندگی فرهنگی، میراث مدارک، و شواهد ها، معلول و ها علت تداوم، و پیشرفت تحول،

  ارتباط برقراری اظهارنظر، و فردی واکنش مشارکت، خالقیت، بررسی، و کاوش

 زا حفاظت و کشور هنری فرهنگی میراث به نسبت تعلق احساس دوستی، میهن 

 آنها

 شکوفایی علل و صفویه دوره از مانده جای به فرهنگی میراث مدارک، و شواهد بررسی طریق از آموزان دانش

 .دهند می نشان عالقه آثار این نمایش و حفظ به و کنند می بررسی دوره این در را هنر و فرهنگ



 

 

  :بتوانند سدر این یادگیری با آموزان دانش رود می انتظار 

 کنند مشخص و بیابند را…و مهمانسرا تاریخی، های مکان موقعیت گردشگری ی نقشه روی.  

 کنند مقایسه و بررسی را تاریخی شواهد و مدارک.  

 بگذارند آن روی را مواردی یا بخوانند را زمان خط.  

 کنند درست پستالی کارت اصفهان ی درباره فرضی دوست یک برای.  

 دهند نشان معلول و علت نمودار یک روی را صفویه دوره در معماری و هنر رونق علل. 

 

 و تاریخی های مکان وجود ی واسطه به که است ایران در گردشگری جاذب شهرهای از یکی اصفهان شهر

 و است شهر موزه یک اصفهان. است خارجی و ایرانی گردشگر نفر هزاران پذیرای سالیانه دیدنی و معماری

  .گردد می محسوب جهانی فرهنگی میراث و شده جهانی ثبت آن آثار از بسیاری

 

 و یابی مکان همچنین و تاریخی مدارک و شواهد در دقّت و بررسی طریق از آموزان دانش ابتدا فصل، این در

 نقشه از استفاده ی نحوه همچنین و شوند می آشنا شهر این تاریخی مهم اثر چند با اماکن یابی موقعیت

 بررسی را صفویه دوره در هنر و معماری شکوفایی تاریخی عوامل و علل آنها گیرند می یاد را گردشگری های

 .شوند می آشنا کشور تاریخ از ای برهه با طریق این از و کنند می

 

 دیدنی اماکن از زیبا تصاویر ،(گردشگری)  اصفهان ی نقشه ۱۶ و ۱۵ ،۱۴ شماره های کاربرگه درسی، کتاب

 آموز دانش زندگی محل ی منطقه یا شهر گردشگری های نقشه( فیلم و عکس و اسالید.) اصفهان

 

 



 

 

  یادگیری های فرصت ایجاد و تدریس مراحل

   (.بیاورید وجود به را سؤال طرح فضای:)  ها درس پیشبرد و شروع برای پیشنهادهایی

 محترم معلم خود نبود داوطلب کسی اگر و اند کرده سفر اصفهان به حال به تا یک کدام سیدبپر ها بچه از

  .کند بازگو اصفهان به سفرش از ای خاطره

  .است سؤال طرح و درس برای خوبی شروع نیز اصفهان شهر از یدالاس و عکس تعدادی نمایش

  .است وانیخ نقشه و نقشه با آشنایی بخش دراین مهم های فعالیت از یکی

 کشور سطح در را اصفهان جغرافیایی موقعیت بخواهیم آموزان دانش از ایران ی نقشه به دقیق کردن نگاه با

 .دهند انجام را ٢ و ۱ فعالیت و کرده توجه اصفهان شهر گردشگری ی نقشه به سپس و نمایند پیدا ایران

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 آنها و کرده پیدا نقشه روی را اصفهان دیدنی و اریخیت اماکن بخواهید آموزان دانش از ۱ شماره فعالیت در

  .کنند فهرست را

 قاپو، عالی و ستون چهل کاخ امام، مسجد اهلل، لطف شیخ مسجد به توانند می آموزان دانش: ۱ فعالیت پاسخ

  .کنند اشاره … و بهشت هشت عمارت قیصریه، بازار اصفهان، طبیعی تاریخ موزه معاصر، هنرهای موزه

 .بیاورند بیرون آن از اطالعاتی و کنند بررسی را نقشه خوب ها بچه بدهید هاجاز

  :٢ فعالیت پاسخ

 مهر آپارتمان هتل ــ۱

 ... و بهشت هشت آپارتمان هتل ــ٢ 

 نقشه امکان صورت در اکنون. کند می ما به هایی کمک چه سفر هنگام در نقشه که بگویید آموزان دانش به

 های گروه اختیار در و شود تهیه نسخه چند در. )ببرید کالس به را خودتان زندگی محل شهر گردشگری ی

 (.کنند شناسایی را خود شهر دیدنی و تاریخی اماکن تا دهید قرار آموزان دانش

 صفحه نقشه و ۶۰ صفحه تصویر بخواهید آموزان دانش از. رسد می مدارک و شواهد بررسی به نوبت سپس

 در( میدان و بازار مسجد، کاخ،)  ها مکان این از کدام هر که بگویند سپس و کنند مشاهده دقت به را ۵۹ ی

 .اند شده جمع مجموعه یک در همه اماکن این چرا و داشته کاربردی چه صفویه زمان

 و رژه مراسم ها، جشن آن در مثالً داشته فراوانی کاربردهای زمان آن در جهان نقش میدان که دهید توضیح

 مشاهده قابل میدان های قسمت همه قاپو عالی کاخ ایوان سوی از طرفی از و شده می اجرا چوگان بازی

 (درباریان و شاه توسط.)بود

  .بود شده طراحی مردم اقتصادی نیازهای رفع برای قیصریه بازار میدان شمال در دیگر سوی از 

 بی کاری کاشی آن با که بود یاندربار و شاه خانواده مخصوص مسجد اهلل، لطف شیخ مسجد میدان، شرق در

 .شود می دیده زیبا و نظیر

 در و پرداختند می کشور امور به مکان این در صفوی شاهان که شود می دیده قاپو عالی کاخ میدان، غرب در

  .کردند می پذیرایی خارجی و داخلی میهمانان از آن تاالرهای

 اعمال مرکز اصفهان شهر( سابق شاه مسجد)  مسجد ترین بزرگ عنوان به امام مسجد میدان جنوب در

 .است بوده مذهبی بزرگ مراسم و دینی



 

 

 

 



 

 

  .بگویند را اهلل لطف شیخ و امام مسجد دو تفاوت بخواهید آموزان دانش از: ٣ شماره فعالیت

 .دهند پاسخ بتوانند تا نموده مراجعه ۶۱ صفحه تصاویر به پاسخ برای است بدیهی

 

 

 

 عموم استفاده. گلدسته چهار و ایوان چهار داشتن امام، مسجد بودن تر بزرگ از تستعبار تفاوت موارد

 .ندارد گلدسته یا مناره اهلل، لطف شیخ مسجد امام، مسجد از مردم

 

 بری گچ نویسی، خوش ، کاری ،کاشی معماری فنون، به کتاب متن به توجه با آموزان دانش: ۴ شماره فعالیت

 .کنند می اشاره آن نظایر و( کاری خاتم مینیاتور، نقاشی( )اریحج)  سنگ روی کاری ،کنده



 

 

 

 آموزان دانش از. است شده طراحی آموزان دانش خالقیت پرورش منظور به فعالیت این: ۵ شماره فعالیت

 پستالی کارت مکان، آن سابقه مورد در توضیحی و تاریخی های مکان از یکی طراحی یا نقاشی با بخواهید

  .نمایند ارسال خود دوست برای و نموده درست

 را ها پستال کارت. کنند دعوت اصفهان دیدن به را خود دوست زیبا و صحیح عبارت و جمله چند با باید آنها

 .دارد خالقیتی و هنری جنبه فعالیت این   .دهید قرار کار ی پوشه در

 

 ی مشاهده و تاریخی آثار در تدق به آموزان دانش ترغیب و توجه درس این اصلی اهداف از یکی

 سؤال طرح و آموز دانش زندگی محل تاریخی آثار از اسالید و عکس بردن با توانید می شما. است آنها دقیق

  .دهید انجام تاریخی آثار در دقت ی درباره بیشتری تمرینات ،

 داخل از: بگویید تندساخ می مرتفعی های مناره چنین زمان آن در چطور که سؤال این به پاسخ در

 خاکریز دیگر روش. بسازند را برج ی بقیه تا ایستادند می آن روی و داند می عبور هایی بست چوب ها مناره

 .ساختند می را مناره و ایستادند می آن روی کاه یا خاک ریختن با که بود

 


