
 )دورة یکم( ۵دبیرستان علّامه حلّی 

 تاریخ جهان باستاننامۀ شناخت های کهنتمدّن
 ۹۳۹8ـ۹۹سال دوّم سال آموزشی نیم     

 :دربارة کارسوق 

 د. همایشوشمیسال دوّم سال آموزشی برگزار دار و در نیمصورت دامنه( است که به)سال هفتم ۵علّامه حلّی آموزان دبیرستان ویژة دانش این کارسوق

پژوهشی مدرسه مبنی بر آموزشی ـ پارچه و بلند مدّت یک برنامةو در ادامة  های باستانیتاریخی و اجتماعی تمدّن در پهنة شناخت های کهنتمدّن

پس از آموزان تهیّه خواهد شد و در نهایت مجموعه و گزارشی از کارهای دانش ،برگزار خواهد شد. در پایاندر طول تاریخ و ملل اقوام ای شناخت پایه

 ارائه خواهد داد. اینمایش غرفهنتیجة مطالعات خود را طیّ یک  ،آموزی در حضور والدین و مهمانانهر گروه دانشبازگشایی مدارس، 

 اهداف کارسوق: 

 ؛در میان نوجوانان فرهنگیشناخت میراثدرونی کردن فرهنگ و نگرش فرهنگی و نیز ایجاد زمینة ـ ۹

 ؛)ایران فرهنگی( ساز در کنار تمدّن ایرانیهای تمدّنسرزمینو اقوام مردمان تر با ـ آشنایی بهتر و دقیق۲

 ؛پژوهش علمیتر با روند ـ آشنایی بهتر و دقیق۲

 های مدرسه.ها با برنامهآموزان و همراه شدن خانوادهبرای دانشفضایی دوستانه و صمیمی ـ ایجاد ۴

 های کاری:گروه 

 (نفره ۹۹یا  ۹1گروه  ۳گروه؛ هر کالس  ۹۲)پایة هفتم 

 تمدّننام  تمدّننام  تمدّننام  تمدّننام 

 آفریقایی مایا النهرینبین روم

 استرالیایی اینکا چین وایکینگ

 یونان آزتک هند مصر
 

 های کاری:زمینه 

 روایان و ... .نامة دوره، فراز و فرودها، فرمانگذاری، شناختبنیان تاریخ سیاسی:ـ ۱

 های تاریخی.بوم و سرزمین، موقعیّت، گسترش و کاهش قلمرو، نقشه ـ جغرافیای تاریخی:۲

 ها، مذاهب و ... .ها، آیینشناسی، آداب و رسوم، جشنمردم ـ فرهنگ و هنر:۳

 نامه، طرح جامگان، پوشش بانوان، پوشش مردان، طرّاحی و ساخت.شناخت ـ پوشاک:۴

 پخت نمونه.های گوناگون، ذائقهموادّ مورد استفاده، نامه، شناختها: ها و نوشیدنیـ خوراک۵

  ها، ساخت نمونه.شناخت، جنس ساختهنامه، طرحشناخت :هاساختهـ دست۶

 اختیاری است و می تواند به صورت یک فیلم یا چند قطعه عکس باشد.()این بخش آرایی . ، غرفهنامه، طرّاحی و ساختشناخت :ـ نمونک و ماکت۷

 اختیاری است و می تواند به صورت یک فیلم یا چند قطعه عکس باشد.()این بخش نامة سازها، بازآفرینی موسیقی قوم یا بخشهایی از آن. شناخت :ـ موسیقی۷

 (:فرستیدآن چه برای من میهای ارائه )یعنی شیوه 

 اسالید ۳1تا  ۹1ـ پاورپوینت: هر گروه ۳ ۴صفحة آ ۵تا  ۳ ـ مقاله و نوشته: هر گروه۲ ۴صفحة آ ۹: هر گروه مطالعاتی ـ منابع۹

 دلخواه )با حجم مناسب با هر بخش(یا موسیقی:  نیمیشنا، فیلمگالری ـ ۵ قطعه ۵1تا  ۹1هر گروه از عکس:  گالریـ ۴

 کنم از فرستادن فیلمهای پرحجم پرهیز کنید.. تآکید میرا کوتاه و کم حجم کنید فیلمهاتوانید، با نرم افزارهای مخصوص، اگر می* 

 چند نکتۀ بسیار مهم: 

 .گیرندنمی شکل ها غرفه یعنی. نداریم ارائه قوی، احتمال به -۹

 .شودمی دریافت هستند، ایرایانه هایفایل صورت به که شما گروهی هایپژوهش اما -۲

 کنممی تأکید. دهند تحویل حسابی و درستة مجموع یک صورتبه و، آنها را مرتّب کرده کرده جمع را گروهشان اعضای کارهای موظفند هاسرگروه -۳

  .شودمی گرفته تحویل هاگروهسر از کار فقط

 .نفرستید کاری آن، از بعد و تاریخ این از قبل لطفا. است اردیبهشت ۲۶ جمعه تا ۲۲ شنبه از یعنی اردیبهشت، چهارمة هفت ،دریافت نهایی زمان -۴

 نشانی برای فرستادن کارها: 

 را بنویسید. نام تمدن عضای گروه وگروه، نام اسر ، نامکارها . لطفًا هنگام فرستادنحمیدرضا منصوریان ۲7۳۶۴۲۷۲۷۷۵واتساپ به شمارة: 


