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 ۰۲ درس

 آباد یشهرها کاردان، رانیوز

 رانیا به ترکان ورود

 کار و داشتند یلهایقب یزندگ آنها. کردند یم یزندگ رانیا یشرق شمال ینواح در که بودند یمردم ترکان

 از یبعض و شدند مسلمان ترکان ماوراءالنهر، ی منطقه تا اسالم نید گسترش با. بود یدامدار شان یاصل

 ییتوانا و استعدادها از استفاده با ترکان از یبرخ. کردند یم آمد و رفت رانیا داخل به جیتدر به ترک لیقبا

 .دندیرس سپاه یفرمانده چون یمهم مقامات به و کردند نفوذ پادشاهان دربار به خود یها

 دهند لیتشک را انیخوارزمشاه و انیسلجوق ان،یغزنو یها سلسله شدند موفق یمدت از پس آنان

 انیغزنو

 به یلشکرکش محمود، سلطان مهم یکارها از یکی بود، یغزنو محمود سلطان ،یغزنو یفرمانروا نیمشهورتر

 به را یفراوان یها گنج و کرد خراب را ها بنخانه آنجا در د؛یکش لشکر نیسرزم آن به بار چند او. بود هند

 رسید. حکومت به مسعود سلطان پسرش محمود، سلطان از پس. بازگشت رانیا به بعد و برد غارت
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  : مربوطه داستا  :یخانوادگ نام  : نام

  آباد یشهرها کاردان، رانیوز: سیتدر موضوع مپنج: سیتدر هیپا ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴ جلسه۳: مدت (۰۲: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

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

  درس یکل اهداف 

  زبان ترک یها حکومت و مردمان با آموزان دانش ییآشنا 

  یجزئ اهداف 

 . شوند آشنا ترک مردمان یژگیو با 

 . شوند آشنا انیغزنو حکومت یژگیو با

 . شوند آشنا انیسلجوق حکومت یژگیو با 

 . شوند آشنا انیخوارزمشاه حکومت یژگیو با 

 . شوند آشنا ترک حکومت سه یادب و یخیتار یبناها و آثار با 

 . شوند آشنا ترک یها حکومت در شاعران و هنر و فرهنگ رونق با 

 . بفهمند را ترکان حکومت دوره در را مشاغل گسترش و رانیا یآباد روند 

 .بشناسند را ترک یها حکومت قلمرو نقشه یرو 

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

 . دهند حیتوض را ترک مردمان یژگیو 

 . دهند حیتوض را انیغزنو حکومت یژگیو 

 . دهند حیتوض را انیسلجوق حکومت یژگیو 

 . دهند حیتوض را انیخوارزمشاه حکومت یژگیو 

 . ببرند نام را حکومت سه یادب و یخیتار یبناها و آثار 

 . دهند حیتوض حکومت سه در شاعران و هنر و فرهنگ رونق خصوص در

 . دهند حیتوض را ها حکومت در مشاغل گسترش و رانیا یآباد روند 

 .دهند نشان را ها حکومت قلمرو نقشه یرو از

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف
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 . شوند عالقمند آن مثبت یدستاوردها به و دهند نشان توجه ترک مردمان یها یژگیو به نسبت

 . شوند عالقمند آن مثبت یدستاوردها به و دهند نشان توجه انیغزنو حکومت یها یژگیو به نسبت

 . شوند عالقمند آن مثبت یدستاوردها به و دهند نشان توجه انیسلجوق حکومت یها یژگیو به نسبت 

 .شوند عالقمند آن مثبت یدستاوردها به و دهند نشان توجه انیخوارزمشاه حکومت یها یژگیو به نسبت

 . شوند عالقمند ها حکومت یادب ،یخیتار یبناها و آثار به نسبت 

 . شوند عالقمند ها حکومت در شاعران و هنر و فرهنگ به نسبت 

 . دهند نشان توجه ها حکومت در مشاغل گسترش و رانیا یآباد روند به نسبت 

 .دهند نشان توجه ها حکومت قلمرو نقشه یریگ ادی به 

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

 صفحه چند قیتحق صورت به ترک مردمان مهم یودستاوردها رسوم و آداب ،یمذهب ،یفرهنگ یها یژگیو مورد در 

 . دهند ارائه کالس به و کنند یا

 . دهند ارائه جزوه صورت به و کنند قیتحق انیغزنو حکومت مهم یدستاوردها و ها یکش لشکر مورد در 

 . دهند ارائه جزوه صورت به و کنند قیتحق انیسلجوق حکومت مهم یدستاوردها و ها یکش لشکر مورد در 

 . دهند ارائه پوستر صورت به و کنند قیتحق انیخوارزمشاه حکومت مهم یدستاوردها و ها یلشکرکش مورد در

 صورت به را آنها ریتصاو و ها عکس و کنند قیتحق حکومت سه یادب یدستاوردها و یمعمار اماکن، آثارها، مورد در

 . دهند ارائه یوارید روزنامه

 . دهند ارائه چارت صورت به و کنند قیتحق حکومت سه شاعران و هنر فرهنگ، مورد در 

 ارائه کالس در یشفاه صورت به و کنند قیتحق حکومت سه جیرا و مرسوم مشاغل و شرفتیپ ،یآبادان مورد در

 . دهند

 .دهند ارائه کالس به و کنند ینقاش را مربوطه یها نقشه ها حکومت قلمرو مورد در 

  یصیتشخ یابیارزش

 نقطه آنها یدانش تیظرف اطالعات، براساس تا پرسم یم آموزان دانش از سوال چند یکل صورت به محتوا ارائه از قبل

 .شود مشخص میبرا درس شروع

 ... من یها قهرمان.. من یها فرشته

  د؟یدان یم ترک مردمان از یاطالعات چه 

  د؟یدار یاطالعات چه انیخوارزمشاه و انیسلجوق ان،یغزنو یها سلسله مورد در

 د؟یدان یم یچ حکومت سه نیا در مذهب ،یمعمار هنر، دانش، مورد در

 د؟یدار یاطالعات چه داشتن رواج ها دوره نیا در که مشاغل و یزندگ نحوه مورد در

 زهیانگ جادیا

 آنها با درس تیاهم به راجع قهیدق چند شوند دیجد مبحث مطالعه و آموزش ریدرگ آموزان دانش نکهیا از قبل 
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 .شوند یریادگی مشتاق و کند دایپ انیغل ها آن در یکنجکاو حس تا کنم یم صحبت

 من یزندگ یها گل

 ها آن گذشته و یکودک مورد در دینشست بزرگ بابا و بزرگ مامان ای بابا و مامان کنار که یوقت شماها از کی کدام

 و تولد محل روستا ای شهر ییها یژگیو مورد در آمدند؟ ایدن به روستا ای شهر کدوم نکهیا د؟یپرسیم سوال ازشون

 یم صحبت لهجه و یزبان چه با بوده؟ کوچک.. بوده بزرگ بوده؟ رانیا یکجا نکهیا د؟یدیپرس شونیزندگ محل

 در روستا ای شهر آن مفاخر مورد در ش؟یدنید یجاها و یخیتار آثار ،یمذهب اماکن ،یزندگ سبک مورد در کردند؟

 یلیخ که دیکن ینم احساس دیآور یم بدست اطالعات نیا یوقت داشته؟ وجود منطقه آن در ییها شغل مورد

 حال کمک تجارب نیهم یتیموقع کی تو دیشا نکهیا د؟یآورد بدست یشتریب اتیتجرب نکهیا رفته؟ باال اطالعاتتون

 یوقت باشه یا جرقه نیهم دیشا دیشو یم آشنا یبوم و گذشته مشاغل به راجع یوقت بزنم مثال کی باشه؟ شما

 د؟یموافق من نظر با ایآ گل یدخترا د؟یکن انتخاب شغل همان دیشد بزرگ

 الیسر نیا ساخت از هدف بنظرتون ده؟ید ییبابا و یمامان کنار یخیتار یها الیسر شماها از کی کدام گه،ید مثال ای

 کشور افراد تنها نه تا دهند نشان هیبق به را افتاده گذشته در که یاتفاقات خواستند مجموعه نیا ساخت با بوده؟ یچ

 .اورندیب بدست اطالعات سرگذشتون و تیهو به راجع هم کشورها هیبق بلکه خودشون

 اطالعات هم خودمان کشور از دور یلیخ یها گذشته مورد در دیدار دوست ریتفاس نیا با من یها فرشته حاال

 یم یزندگ یمردمان چه افتاده؟ رانیا کشور یبرا یاتفاقات چه دور یلیخ یها زمان آن در نکهیا د؟یاریب بدست

 مورد در خوبه چقد داشتند؟ ییدستاوردها چه افتاده؟ اتفاق ییها جنگ چه دادند؟ یم انجام ییکارها چه کردند؟

 ریسف کی عنوان به دیتونیم شما. میبذار اشتراک به اطالعات نیا میبتون و میاوریب بدست اطالعات کشورمون گذشته

 .دیبده آموزش هم افراد از یلیخ به بلکه دیکن تالش مانده جا به آثار حفظ در تنها نه که دیکن عمل

  ها دهنده سازمان شیپ

 رانیا کشور وارد یزمان دوره کی در که ترک اقوام مورد در هم با قرار درس نیا در... من خوب یپسرها ای دختر

 آثار، مورد در و آمد وجود به رانیا در ترکان ورود از بعد که ییها سلسله مورد در هم کنار در. میکن گفتگو شدند

 از گونه نیا ییپاسخگو ییتوانا درس نیا آموزش بعد واقع در. میکن صحبت افتاده زمان آن در یاتفاقات و اماکن

 را انیسلجوق حکومت یژگیو د،یده حیتوض را انیغزنو حکومت یژگیو د،یده حیتوض را ترک مردمان یژگیو) سواالت

 نام را ترک حکومت سه یادب و یخیتار یبناها و آثار د،یده حیتوض انیخوارزمشاه حکومت یژگیو د،یده حیتوض

 در را مشاغل گسترش و رانیا یآباد روند د،یده شرح را ترک یها حکومت در شاعران و هنر و فرهنگ رونق د،یببر

 .داشت دیخواه( دیکن میترس را ترک یها حکومت قلمرو و دیده شرح را ترکان حکومت دوره

 سازماندهی مطالب درس
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 سیتدر نیح یها تیفعال

 

 نیآغاز مهارت

 یها دوره یط رانیا نقشه رییتغ روند کوتاه لمیف نیا دهم، یم نشان آموزان دانش به یا قهیدق ۰ کوتاه لمیف کی 

 .دهد یم نشان را مختلف

 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 یگروه تیفعال و یسخنران روش

 ..امروز درس سراغ میبر من یدخترا خب: من -

 ...دیکن نگاه خوب خوب یا قهیدق سه دو لمیف نیا به که خوامیم همتون از: من - 

 ؟..دیداشت لمیف نیا از یبرداشت چه گلم یدخترا: من -

 ست؟ین گربه هیشب ما کشور شکل مگه خانوم اجازه: نینازن -

 است گربه هیشب دخترم، چرا: من -

 شد؟یم عوض شکلش مدام نبود؟ یشکل نیا لمیف یتو چرا خانوم پس: نینازن -

  شه؟یم برزگ و کیکوچ شه؟یم عوض نقشه چرا.. گنیم راست خانوم بله: ها بچه -

 .. گل یدخترا توجهتون و دقت به نیآفر: من -

 به خوب یلیخ که شما به نیآفر. باشه من سمت به ها صورت همه د،یکن نگاه من به حاال گلم یها بچه خب: من -

 ...دیکرد دقت لمیف

 بوده؟ متفاوته گذشته در کشورمون نقشه چرا دیبدون دیخوا یم حاال: من -

 ..میبدون میدار دوست یلیخ خانوم بله: ها بچه -

 ..دیکن گوش حرفام به دقت با پس: من -

 ..نشستند هم کنار گروه هر یاعضا ها بچه یراست: من -
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 ..بله: ها بچه -

 ..خودش گروه شیپ ببر و برداره من زیم یرو از کارت فلش کی ادیب نفر هی گروه هر از: من -

 کنم؟ شروع درس دیا آماده همه حاال من قشنگ یدخترا: من -

 ...میا آماده خانوم بله: ها بچه -

 میالرح الرحمن... ا بسم: من -

 گوش حرفام به دقت با شما دارم دوست کنم، فیتعر ها گذشته از یواقع داستان هی براتون خوامیم امروز خب: من -

 ...دیبگ نظراتتون و دیکن شرکت بحث تو و دیکن

 ..نبود هچکس مهربون یخدا از ریغ نبود یکی بود یکی: من -

 ..یبگ قصه بهمون یخوا یم واقعا معلم خانوم جون آخ: ها بچه -

 ..!یالیخ نه ستیواقع داستان نیا یول بله: من -

 ..دیکن نگاه کتاب به گفتم موقع هر تا دیکن باز ستیب درس و دیبذار زیم یرو مطالعات یها کتاب: من -

 یایآس یها دوردست و یشرق ینواح در لیقبا صورت به که بودند یمردمان دور یها گذشته در من یدخترا: من -

 به ترک لیقبا نیهم انیساسان ی دوره در. بود یدامدار شونیاصل کار و زبان ترک ها آن کردند یم یزندگ یمرکز

 سپاهان آمد اسالم نید نکهیا از بعد دند،یکش عقب و خوردند شکست انیرانیا با مواجه در یول شدند ور حمله رانیا

 مسلمان ترکان از یادیز تعداد لیدل نیهم به کردند یشرویپ ترک یها نیسرزم و یمرکز یایآس در مسلمان

 شدند،

 ور حمله رانیا یمرزها به مجدد ترکان که بودند دهیکش دیجد فتح و ییگشا کشور از دست یمدت کی مسلمانان

 شدند مسلمان که یترکان از ای کردند یم محافظت مرزها از خودشون ای یرانیا مسلمان بزرگان و رانیام که شدند

 (مسلمان ترکان) مسلمان افراد دست به ترکان از یبرخ که یزمان کردند، یم استفاده مرزها از محافظت یبرا

 یهمگ که شوند یم دهیبخش یصورت در گفتند مسلمانان اما کنند شانیرها که خواستند ها آن از شدند ریدستگ

 کردند؟ قبول زبان ترک افراد بنظرتون داشتند؟ درخواست نیا چرا ها بچه. شوند مسلمان

 ..دهند نجات جونشون تا کردند قبول من نظر به خانوم اجازه: میمر -

 .شدند کشته یهمگ و نکردند قبول خانوم نه: فاطمه -

 ها؟؟ بچه هیبق خب.. دیکن یم شرکت بحث تو که ممنونم فاطمه و میمر: من -

 شوند؟ مسلمان که خواستند ازشون چرا دینگفت ها بچه: من -

 ..بدهند جیترو اسالم نید خواستندیم دیشا خانوم خب: سارا -

 ..د؟یبگ خودتون شهیم میدون ینم خانوم: میمر -

 ..خوشحالم بابت نیا از.. دیگیم نظراتتون و دیکن یم گوش حرفام به دقت با نکهیا از یمرس: من -

 ها آن نیب شوند مسلمان ترکان همه یوقت بودند فکر نیا به چون شوند، مسلمان که کردند قبول ها بچه: من -

 اثبات هیبق به خودشون که بودند نیا دنبال ها آن کنه، یم دایپ شیافزا عزتشون د،یآ یم وجود به یبزرگ اتحاد
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 یها بهانه نیهم به شدند، دهیبرگز سپاه یفرمانده به بودند شده مسلمان که ترکان نیا از یبرخ جالبه کنند،

 بعد بیترت نیا به و.. کرد یم دایپ شیافزا رانیا در روز به روز ها آن تیجمع و شدند یم رانیا وارد ترکان مختلف

 .دهند لیتشک را یخوارزمشاه و انیسلجوق ان،یغزنو یها سلسله توانستند ترکان یمدت

 دقت همه.. بخون نوشتم که رو یداستان از بخش نیا نکات بلند یصدا با نینوش.. دیکن نگاه دیاسال به دخترا: من -

 ..شترهیب یک دقت مینیبب که میذاریم مسابقه بعدش چون کنن

 یمرکز یایآس یها دوردست و یشرق ینواح در لیقبا صورت به که بودند یمردمان دور یها گذشته. ۱: نینوش -

 به ترک لیقبا نیهم انیساسان ی دوره در. ۳.. بود یدامدار شونیاصل کار و زبان ترک ها آن. ۰.. کردند یم یزندگ

 آمد اسالم نید نکهیا از بعد. ۵.. دندیکش عقب و خوردند شکست انیرانیا با مواجه در یول شدند ور حمله رانیا

 ترکان از یادیز تعداد لیدل نیهم به کردند یشرویپ ترک یها نیسرزم و یمرکز یایآس در مسلمان سپاهان

 یمرزها به مجدد ترکان که بودند دهیکش دیجد فتح و ییگشا کشور از دست یمدت کی مسلمانان. ۴.. شدند مسلمان

 که یترکان از ای کردند یم محافظت مرزها از خودشون ای یرانیا مسلمان بزرگان و رانیام که شدند ور حمله رانیا

 ترکان) مسلمان افراد دست به ترکان از یبرخ که یزمان. ۶. کردند یم استفاده مرزها از محافظت یبرا شدند مسلمان

 که شوند یم دهیبخش یصورت در گفتند مسلمانان اما کنند شانیرها که خواستند ها آن از شدند ریدستگ( مسلمان

 مسلمان ترکان همه یوقت بودند فکر نیا به چون شوند، مسلمان که کردند قبول ترکان. ۷.. شوند مسلمان یهمگ

 به خودشون که بودند نیا دنبال ها آن کنه، یم دایپ شیافزا عزتشون د،یآ یم وجود بهی بزرگ اتحاد ها آن نیب شوند

 بهانه نیهم به شدند، دهیبرگز سپاه یفرمانده به بودند شده مسلمان که ترکان نیا از یبرخ. ۸.. کنند اثبات هیبق

 بیترت نیا به. ۹.. کرد یم دایپ شیافزا رانیا در روز به روز ها آن تیجمع و شدند یم رانیا وارد ترکان مختلف یها

 .دهند لیتشک را یخوارزمشاه و انیسلجوق ان،یغزنو یها سلسله توانستند ترکان یمدت بعد

 د؟؟یا آماده.. شترهیب یک دقت نمیبب پرسمیم سوال تا چند دخترا: من -

 میا آماده: ها بچه -

 کردند؟ یم یزندگ ینواح کدام در ترکان: من -

 ..رانیا یشرق شمال: ها بچه -

 ..احسنت: من -

 کردند؟ یم یزندگ شکل چه به ترکان: من -

 یا لهیقب: ها بچه -

 نیآفر.. یعال: من -

 همچون؟ یمهم مقامات به ترکان: من -

 ..دندیرس سپاه یفرمانده: ها بچه -

 ...من یدخترا بر درود: من -

 فلش در بحث ینجایا تا تونهیم نکته تا چند هر گروه هر شده، داده حاتیتوض به توجه با.. گل یدخترا خب: من -
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 هم هیبق تا بخواند بلند را نکات و تابلو یپا انیب خواهمیم ها گروه از تا دو ای یکی تصادف به کنه، ادداشتی ها کارت

 .کنند استفاده

 د؟یکرد ادداشتی ها بچه: من -

 ..مینوشت: ها بچه -

 ..تابلو یپا دیایب یکی اسمنی گروه از پس: من -

 یایآس یشرق ینواح در شونیزندگ محل کردند، یم یزندگ یا لهیقب صورت به ترکان میشد متوجه ما: زهرا -

 ..بود یدامدار شونیاصل کار کردند، یم صحبت یترک زبان به بود، یمرکز

 ..داره هم گهید نکته تا چند فقط خانوم، بله: ها بچه - بود؟ حیصح گفت زهرا که ینکات ها بچه: من -

 ممنونم زتیعز یها یگروه هم و تو از زهرا: من -

 ..بگه رو نشده گفته نکات و تابلو یپا ادیب نفر کی قیشقا گروه از: من -

 ها آن از یبرخ اسالم رواج از بعد و نشدند موفق یول کردند حمله رانیا به یبار چند زبان ترک لیقبا: عسل -

 .. شدند سپاه فرمانده رانیا در ها آن از یتعداد و شدند مسلمان

 صحیحه؟ عسل یها گفته ها بچه: من -

 ...خانوم بله: ها بچه -

 .. ممنونم زتیعز یها گروه هم و تو از عسل: من -

  تابلو یپا میایب میخوایم هم ما خانوم: ها بچه -

 خواهم ازیامت ها آن به دیباش نوشته حیصح اگر کنم، یم مطالعه و کنم یم جمع را ها کارت فلش کالس آخر: من -

 ..داد

 ؟؟ منه شیپ ها حواس همه(...  انیغزنو)  ها زبان ترک سلسله نیاول سراغ میبر حاال ها بچه خب: من -

 ..خانوم بله: ها بچه -

 ؟یانرژ پر همه: من -

 ...خانوم بله: ها بچه

 به و شد یناراض یسامان دولت از عمرش اواخر در که بود نیتک آلپ فرماندهان از یکی اسم انیسامان دروه در: من -

 د؟یدید نیغزن د،یکن توجه ۹۳ صفحه نقشه به دیکن نگاه کتابتون بچه.. رفت نیغزن شهر

 ..دمیدید خانوم بله: ها بچه -

 پرستان بت با جنگ به نیغزن از هان فرمانده هیبق همراه او. بود رفته منطقه نیا به نیتک آلپ.. شما به نیآفر: من -

 نیغزن شهر در ها آن نکهیا بخاطر د،یرس ینیجانش به نیتک سبک پسرش و مرد نیتک آلپ یمدت بعد رفتند، یم

 او بود،(  یغزنو محمود سلطان) انیغزنو یفرمانروا نیبزرگتر.. گذاشتند انیغزنو حکومتشون اسم کردند یم حکومت

 رو منطقه آن و برانداخت انیصفار یایبقا دیکش لشکر ستانیس به محمود سلطان. برد فراتر نیغزن از انیغزنو قلمرو

 ن؟یکرد دایپ ستانیس د؟یکن نگاه نقشه به مجدد حاال آورد در تصرف به
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 ..بله: ها بچه -

 د؟ینشد که خسته د؟یکن نگاه من به باال سر حاال: من -

 ..!خانوم نه: ها بچه -

 هم را هیبو آل از یقسمت و کرد تصرف هم را مناطق آن دیکش لشکر ماورالنهر و خراسان به محمود سلطان: من -

 د؟یبزن کنارشون کیکوچ عالمت به خب د؟یکن دایپ را هیبو آل و خراسان د؟یکن نگاه نقشه به دوباره. کرد تصاحب

 ها خانه بت به بود، هندوستان به یکش لشکر محمود سلطان یاصل فتوحات از یکی ها بچه خب د؟یداد انجام

 یم وجود به یبعد حمله شوق دیرس یم ها ثروت نیا به محمود سلطان یوقت شد، بشینص ثروت یکل و کرد حمله

 یکی و محمود سلطان روز کی من یدخترا. بود سومنات معبد بود کرده حمله بهش که یها خانه بت جمله از. آمد

 نیح نیا در بگم؟ برات سرنوشتت و طالع که گفت محمود سلطان به شناس ستاره کرد، یم گفتکو شناسان ستاره از

 ه؟یک یرونیب حانیابور دیدونیم بچه.. شد بحث وارد یرونیب حانیابور

 ..!! نه: ها بچه -

 ..!!رفته ادمونی: فاطمه -

 گفت محمود سلطان به حانیابور. بود یکاردان و یسرشناس فرد هم دوره آن در و بود دانشمند شونیا: من -

 سلطان..!! چابلوس شناس ستاره کی نه خداست دست یچ همه کند، یم مقدر خدا را ها آدم ما ی سرنوشتهمه

 یچ حانیابور بنظرتون بچه ؟؟یپرداز یم افالک و یشناس ستاره به تو چرا پس گفت حانیابور درجواب محمود

 حانیابور گفت؟؟

 یثروت هر از ارزشمندتر و تواناست که یخداوند ییشناسا. کتاستی خالق یسو به من یراهنما دانش نیا: گفت

 .است

 را کشور میبتوان ما که شده باعث شما چون یرانیا یبزرگان مانیا و دانش واقع در یآر: گفت یآرام به محمود سلطان

 بزرگان و دانشمندان از یاریبس محمود سلطان.. ستین یکاف ییتنها به ترکان ما یجنگ یها مهارت م،یکن اداره

 خود بود معتقد دانست، یم محترم را آن و بود قائل یادیز تیاهم یفارس زبان به بود، کرده جمع خود دور به یرانیا

 آن نیمعروفتر که کرد یم یادیز استقبال یرانیا شاعران از شونیا هستند، یفارس زبان یریادگی به ملزم انیاطراف و

 سر بر محمود سلطان مرگ از بعد ها بچه. بود یفردوس یشاهکارها از یکی شاهنامه ها بچه بود،( یفردوس) ها

 به یول. نشست یپادشاه تخت بر محمود سلطان پسر مسعود یول آمد وجود به یادیز یها اختالف او ینیجانش

 مسعود سلطان. باشند یناراض او از کشور بزرگان و مردم که شد باعث نیهم..!! نبود کاردان و اقتیل با پدرش اندازه

 ماورالنهر از او اما دیکش لشکر هندوستان و رانیا مختلف ینواح به کرد، سرکوب را کشور داخل مخالفان نکهیا از بعد

 نام به یجنگ در مسعود سلطان و شدند وارد خراسان به یسلجوق ترکان( انیغزنو قلمرو یشمال یمرزها شد غافل

 دولت سرانجام. داشت ماهر و قدرت پر لشکر انیسلجوق چون خورد شکست که کند مقابله ها آن با خواست دندانقان

 گذراندند روزگار یاقتدار و قدر داشتن بدون نیغزن نیسرزم در یمحل دولت کی صورت به انیغزنو

 .. بخوان دیاسال یرو از را درس خالصه و نکات بلند یصدا با جان همتا: من -



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 .
 

 

 آلپ. ۰. رفت نیغزن شهر به عمرش اواخر در که بود نیتک آلپ فرماندهان از یکی اسم انیسامان دروه در. ۱: همتا -

 سبک پسرش و مرد نیتک آلپ یمدت بعد رفتند، یم پرستان بت با جنگ به نیغزن از هان فرمانده هیبق همراه ن،یتک

.. گذاشتند انیغزنو حکومتشون اسم کردند یم حکومت نیغزن شهر در ها آن نکهیا بخاطر د،یرس ینیجانش به نیتک

 به محمود سلطان. برد فراتر نیغزن از انیغزنو قلمرو او بود،(  یغزنو محمود سلطان) انیغزنو یفرمانروا نیبزرگتر. ۳

 و خراسان به محمود سلطان. ۵.. آورد در تصرف به رو منطقه آن و برانداخت انیصفار یایبقا دیکش لشکر ستانیس

 فتوحات از یکی. ۴.. کرد تصاحب هم را هیبو آل از یقسمت و کرد تصرف هم را مناطق آن دیکش لشکر ماورالنهر

 یوقت شد، بشینص ثروت یکل و کرد حمله ها خانه بت به بود، هندوستان به یکش لشکر محمود سلطان یاصل

 بهش که یها خانه بت جمله از. ۶.. آمد یم وجود به یبعد حمله شوق دیرس یم ها ثروت نیا به محمود سلطان

 و یسرشناس فرد هم دوره آن در و بود دانشمند یفرد یرونیب حانیابور. ۷. بود سومنات معبد بود کرده حمله

 بود معتقد او. بود یکاردان

 ما که شده باعث یرانیا یبزرگان مانیا و دانش بود معتقد محمود سلطان. ۸. کتاستی خالق یسو به ییراهنما دانش

 و دانست، یم محترم را آن و بود قائل یادیز تیاهم یفارس زبان به محمود سلطان. ۹۹. کنند اداره را کشور بتوانند

 ..هستند یفارس زبان یریادگی به ملزم انیاطراف و خود بود معتقد

 ...بخونه هیمرض شویبق.. همتا ممنون: من -

 شاهنامه ها بچه بود،( یفردوس)  ها آن نیمعروفتر که کرد یم یادیز استقبال یرانیا شاعران از شونیا. ۱۲: هیمرض -

 وجود به یادیز یها اختالف او ینیجانش سر بر محمود سلطان مرگ از بعد. ۱۱.. بود یفردوس یشاهکارها از یکی

 نیهم..!! نبود کاردان و اقتیل با پدرش اندازه به یول. نشست یپادشاه تخت بر محمود سلطان پسر مسعود یول آمد

 را کشور داخل مخالفان نکهیا از بعد مسعود سلطان. ۱۰.. باشند یناراض او از کشور بزرگان و مردم که شد باعث

 قلمرو یشمال یمرزها) شد غافل ماورالنهر از او اما دیکش لشکر هندوستان و رانیا مختلف ینواح به کرد، سرکوب

 انیسلجوق با خواست دندانقان نام به یجنگ در مسعود سلطان. ۱۳.. شدند وارد خراسان به یسلجوق ترکان( انیغزنو

 که کند مقابله

 یمحل دولت کی صورت به انیغزنو دولت سرانجام. ۱۵.. داشت ماهر و قدرت پر لشکر انیسلجوق چون خورد شکست

 .گذراندند روزگار یاقتدار و قدر داشتن بدون نیغزن نیسرزم در

 ها؟؟ بچه دیا آماده..! دیبد جواب سرعت با دیتونیم کدومتون نمیبب پرسمیم تون از سوال تا چند: من -

 .معلم خانوم بله: ها بچه

 قبول؟ ببره؟ باال دستش دونستیم جوابش یهرک سوال نیاول: من -

 ..قبول: ها بچه -

 بود؟ یچ محمود سلطان یکارها نیمهمتر از یکی: من -

 ..بود هند به یکش لشکر اجازه خانوم: ستاره -

 ..بله: ها بچه - بود؟ حیصح جوابش ها بچه: من -
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 ..توانمندم یدخترا برشما نیآفر: من -

 آورد؟ بدست کجا از را خود یها ثروت محمود سلطان ؟یبعد سوال خب: من -

 ..ها خانه بت: میمر -

 ها خانه بت هم با همه: ها بچه -

 .کنم یم افتخار شماها تک تک به: من -

 د؟یرس حکومت به یکس چه محمود سلطان از پس ؟یبعد سوال خب: من -

 ..مسعود سلطان اجازه خانوم: زهرا -

 ..شما بر نیآفر: من -

 بپرسم؟ سوال بازم بچه: من -

 ..دیبپرس میدار دوست خانوم بله: ها بچه -

 ..کنه ادداشتی ها کارت فلش در را درس از بخش نیا مهم نکات گروه هر حاال پس: من -

 ...چشم: ها بچه -

 بود؟ یچ خانه بت اون اسم خانوم: مریم -

 ..سومنات: من -

 بود؟ حانیابور شناسه ستاره اسم خانوم: شیستا

 ...دخترم بله: من -

 بود؟ شاعر یفردوس: نینگ -

 .بود شاهنامه کتابش اسم زم،یعز بله: من -

 د؟ینوشت گل یدخترا: من

 ..شد تموم بله: ها بچه -

 ..بخونه هیبق یبرا را نکات و ادیب یندگینما به یکی نسترن گروه از: من -

 ..بود یغزنو محمود سلطان انیغزنو فرمانروا نیبزرگتر: هیمهد -

 ..درسته: ها بچه -

 ..کرد تصرف را ها آن و دیکش لشکر هیبو آل و خراسان ستان،یس به محمود سلطان: هیمهد -

 ..!دخترم کرد تصرف را هیبو آل از یقسمت کنم یادآوری نیا فقط تو بر احسنت: من -

 ..آورد بدست یادیز ثروت ها خانه بت از و بود هندوستان به یکش لشکر محمود سلطان یاصل کار: هیمهد -

 ..زمیعز تو بر درود: من -

  بود؟ یچ اسمش خانه بت نیمهمتر مونده ادتی هیمهد: من -

 ..خانوم سومنات: ها بچه -

 .. تالشم پر یدخترا نیآفر: من - 
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 نوشتم نارویهم خانوم: هیمهد -

 ..دخترم نیبش برو کنم،یم افتخار همتون به: من -

 ..بخونه رو نکرد اشاره هیمهد که را ینکات و ادیب یندگینما به یکی لوفرین یبعد گروه: من -

 .کرد یم استقبال یرانیا بزرگان و دانشمندان از محمود سلطان: المیرا -

 ...تو بر احسنت: من -

 دیرس یپادشاه به مسعود محمود، سلطان پسر: المیرا -

 ..دخترم بود یعال: من -

 خانوم؟ درسته. رسمیم خدا به علم و دانش از گفت محمود سلطان به یرونیب حانیابور: المیرا -

 ..دقتت به نیآفر درست که بله: من - 

 ..داد یم تیاهم یفارس زبان به محمود سلطان: المیرا -

 ..تالشم پر دختر تو بر درود: من -

 .مینوشت نیهم ما خانوم: المیرا -

 .دخترم نیبش برو.. خوبت یها گروه هم و تو به نیآفر: من -

 جمع؟؟ ها حواس.. افتاده یاتفاقات چه دوره نیا یتو مینیبب حاال.. انیسلجوق سلسله به دمیرس گلم یدخترا: من -

 ...بله: ها بچه -

 طغرل جد چون بود، طغرل نام به یفرد اون انگذاریبن که شد سیتاس رانیا در نژاد ترک سلسله نیبزرگتر: من -

 دام یبرا چراگاه یجستجو در یمرکز یایآس دشت از ها آن.. گذاشتند انیسلجوق را سلسله اسم داشت نام سلجوق

 در دندانقان نام به یجنگ در یغزنو محمود سلطان.. شدند خراسان و ماورالنهر وارد جیتدر به که بودند خود یها

 یها شاهزاده نیهمچن و کرد نفوذ رانیا یمرکز ینواح به طغرل.. شد روزیپ طغرل یول شد ها آن راندن رونیب صدد

 و داد ادامه فتوحات ارسالن آلپ نام به او ی برادرزاده طغرل از بعد. داد گسترش شام تا قلمرو برد، نیب از را هیبو آل

 را ریصغ یایآس از ییها قسمت تونست و. کرد ریاس را روم یامپراطور و داد شکست را یشرق روم مالزگرد درجنگ

 نیمشهورتر او نشست، ییفرمانروا تخت به شاه ملک سلطان پسرش ارسالن از بعد... ارهیب در خود تصرف به

 از را کشور بیترت نیا به و کنه تصرف را ریصغ یایآس و شام گرید یها قسمت تونست و بود یسلجوق یفرمانروا

.. صفحه نییپا ،۹۳ صفحه د،یکن نگاه کتابتون به ها بچه حاال. داد گسترش ترانهیمد یایدر تا غرب از و نیچ تا شرق

 د؟یدید

 ..میدید خانوم بله: ها بچه - 

  من؟ یدخترا دیشد متوجه د؟یبزن عالمت.. مشخصه کامال انیسلجوق قلمرو نقشه یرو: من - 

 بله: ها بچه -

 بوده؟ شهر کدوم شاه ملک دوره در تختیپا دونهیم یکس ها بچه: من -

 خانوم؟ درسته.. دمید نقشه یرو بوده، یر کنم فکر: حانهیر -



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 .
 

 

 ..دیبکش خط اصفهان نوشته دور و دیکن نگاه نقشه به بوده، اصفهان تختشیپا دخترم نه: من -

 آلپ ی دوره در. گرفتند یم کمک یرانیا کاردان و خردمند رانیوز از کشور اداره یبرا هم دوره نیا در دخترا: من -

 یم تیاهم یلیخ کشور یآبادن به و داشت ییباال ییتوانا او. بود ریوز یطوس الملک نظام خواجه شاه ملک و ارسالن

 دونه؟ یم ساخته یطوس الملک نطام خواجه که یا مدرسه اسم یکس ها بچه.. داد

 میدون ینم نه: ها بچه -

 دیکرد مشاهد.. مشخصه هینظام مدرسه ینقاش صفحه نییپا د؟یکن باز را ۹۵ صفحه.. بود هینظام اسمش: من -

 دخترا؟

 یدید بله: ها بچه -

 و داشت هم ییدشمنا خاطر نیهم به بود یفکر به و دانا فرد که انقد خواجه ها بچه.. من به ها نگاه حاال: من -

 ..شد کشته هم ها آن دست به بعدها

 فرمان و ها نامه که شد مقرر دوره نیا در. دیرس خودش اوج به یاسالم تمدن و فرهنگ انیسلجوق دوره در: من -

 (.شود نوشته یفارس زبان به یحکومت یها

 نوشتند؟ یم یزبان چه با قبال مگه: میمر -

 ...دخترم یعرب زبان به: من -

 ..شد فیضع انیسلجوق سلسله یطوس الملک نظام خواجه و شاه ملک از بعد اما: من -

 شد؟ فیضع چرا خانوم: نینازن و میمر -

 .. بود ها اتابک وجود یگرید و بود جنگ شاه ملک ینیجانش سر یکی: من - 

 .. هست اتابکان اسم هم نقشه یرو خانوم هستند؟ یک ها اتابک: میمر -

 کنند، اداره کشور مختلف یها قسمت بتونند نکهیا یبرا زمان اون.. دیکن دقت خوبم یدخترا و جان میمر: من -

 زدندیم صداشون اتابک که تجربه با و سال کهن یفرد همراه نداشتن تجربه اصال که سال و سن کم یها شاهزاده

 یبرا را هیناح اون نکهیا هم و بدهند یدار کشور آموزش شاهزاده به که داشتن فهیوظ ها اتابک نیا فرستادند، یم

 یبعض. دهند انجام یکار همه تونستند یم و داشتند یادیز اراتیاخت افراد نیا نیهم خاطر به کنند، اداره شاهزاده

 ها آن از

 و. باشه نظرشون تحت کارها تمام میمستق ریغ تا کنند تیترب خودشون لیم باب را شاهزاده که بودند نیا دنبال

 حکومت و افتاد تفرقه کم کم نیهم واسه نباشند یکس سلطه تحت یعنی باشند داشته استقالل داشتن دوست

 ملک پسر سنجر سلطان شد یم هیتجز شد، یم فیضع داشت یسلجوق دولت که یوقت ها بچه.. شد فیضع یسلجوق

 یها دولت به لیتبد یسلجوق دولت آخر در و کنه حل را مشکالت نتونست او و بود دهیرس یپادشاه تخت به شاه

 ...خواستند یم ها اتابک از یلیخ که یزیچ همون.. شد یمحل

 ه؟یچ نظرت گانهی بود؟ چطور داستان گلم یدخترا: من -

 زهیانگ غم: گانهی -
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 چطور؟ تو زهرا: من -

 .کنندس ناراحت نیا و بوده کشتار و کشت جنگ، یلیخ زمان اون در موافقم گانهی نظر با: زهرا -

 چقد نکهیا.. دیکن فکر هم مثبتش یها جنبه به یول زهیانگ غم داستان از یجاها هی که درسته من یدخترا: من -

 .. دنیدرخش خوش نیزم رانیا مردمان موارد یبرخ در کرده، دایپ رونق گذشته در هنر و دانش

 ده؟یم نشون کجا ریتصاو صفحه نییپا د؟یاریب کتاب ۹۵ صفحه ها بچه: من -

 ...یشمال خراسان عشق، قره رباط یسرا کاروان هم یکی.. ساوه جامه مسجد شیکی: ها بچه -

 ..دیبکش خط ها مکان ریز.. شدند درست ها ترک حکومت دوره در هستند یباستان آثار یها نمونه ها نیا خب: من -

 ..بخوان دیاسال یرو از نکات بلند یصدا با ستاره: من -

 جد چون بود، طغرل نام به یفرد اون انگذاریبن که شد سیتاس رانیا در نژاد ترک سلسله نیبزرگتر. ۱: ستاره -

 چراگاه یجستجو در یمرکز یایآس دشت از ها آن. ۰.. گذاشتند انیسلجوق را سلسله اسم داشت نام سلجوق طغرل

 نام به یجنگ در یغزنو محمود سلطان. ۳. شدند خراسان و ماورالنهر وارد جیتدر به که بودند خود یها دام یبرا

 نیهمچن و کرد نفوذ رانیا یمرکز ینواح به طغرل. ۵..شد روزیپ طغرل یول شد ها آن راندن رونیب درصدد دندانقان

 شاهزاده

 فتوحات ارسالن آلپ نام به او ی زاده برادر طغرل از بعد. ۴.. داد گسترش شام تا قلمرو برد، نیب از را هیبو آل یها

 از ییها قسمت تونست و. کرد ریاس را روم یامپراطور و داد شکست را یشرق روم مالزگرد جنگ در و داد ادامه

 او نشست، ییفرمانروا تخت به شاه ملک سلطان پسرش ارسالن از بعد. ۶... ارهیب در خود تصرف به را ریصغ یایآس

 بیترت نیا به و کنه تصرف را ریصغ یایآس و شام گرید یها قسمت تونست و بود یسلجوق یفرمانروا نیتر مشهور

. ۸.. بوده اصفهان شاه ملک دوران در تختیپا. ۷.. داد گسترش ترانهیمد یایدر تا غرب از و نیچ تا شرق از را کشور

 و ارسالن آلپ ی دوره در. ۹.. گرفتند یم کمک یرانیا کاردان و خردمند رانیوز از کشور اداره یبرا هم دوره نیا در

 ..داد یم تیاهم یلیخ کشور یآبادن به و داشت ییباال ییتوانا او. بود ریوز یطوس الملک نظام خواجه شاه ملک

 ..بخونه یشاد شیبق.. ممنونم جان ستاره: من -

 و فرهنگ انیسلجوق دوره در. ۱۱.. داشت نام هینظام ساخته یطوس الملک نظام خواجه که یا مدرسه. ۱۲: یشاد -

 نوشته یفارس زبان به یحکومت یها فرمان و ها نامه که شد مقرر دوره نیا در.. )دیرس خودش اوج به یاسالم تمدن

 اتابک وجود یگرید و جنگ شاه ملک ینیجانش لیدل به یطوس الملک نظام خواجه و شاه ملک از بعد. ۱۰(.. شود

 اصال که سال و سن کم یها شاهزاده کنند، اداره کشور مختلف یها قسمت بتونند نکهیا یبرا زمان آن. ۱۳.. بود ها

 فهیوظ ها اتابک نیا فرستادند، یم زدندیم صداشون اتابک که تجربه با و سال کهن یفرد همراه نداشتن تجربه

 نیهم خاطر به کنند، اداره شاهزاده یبرا را هیناح اون نکهیا هم و بدهند یدار کشور آموزش شاهزاده به که داشتن

 افرا نیا

 باب را شاهزاده که بودند نیا دنبال ها آن از یبعض. دهند انجام یکار همه تونستند یم و داشتند یادیز اراتیاخت

 باشند داشته استقالل داشتن دوست و باشه نظرشون تحت کارها تمام میمستق ریغ تا کنند تیترب خودشون لیم
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 دولت که یوقت. ۱۵. شد فیضع یسلجوق حکومت و افتاد تفرقه کم کم نیهم واسه نباشند یکس سلطه تحت یعنی

 او و بود دهیرس یپادشاه تخت به شاه ملک پسر سنجر سلطان شد یم هیتجز شد، یم فیضع داشت یسلجوق

 از یلیخ که یزیچ همون.. شد یمحل یها دولت به لیتبد یسلجوق دولت آخر در و کنه حل را مشکالت نتونست

 خواستند یم ها اتابک

 د؟یموافق بوده؟ جمع یلیخ حواسش یک نمیبب بپرسم سوال تا چند.. خودمون مسابقه سراغ میبر: من - 

 ..بله: ها بچه - 

 بود؟ یچ نژاد ترک سلسله نیبزرگتر: من -

 انیسلجوق: زهرا

 بود؟ یک انیسلجوق گذار انیبن: من -. تو بر نیآفر: من - 

 ...طغرل: زهرا -

 .. زهراجان نیآفر: من -

  بود؟ کجا تا کجا از ملکشاه زمان در انیسلجوق قلمرو هم با همه: من -

 ..ترانهیمد یایدر به غرب از نیچ به شرق از: ها بچه -

 ..همتون به احسنت: من -

 ؟یسلجوق دوره در یرانیا رانیوز از یکی هم با همه: من

 ..یطوس الملک نظام خواجه: ها بچه

 ..دیبود یعال: من -

 بود؟ یچ ساخت خواجه که یا مدرسه اسم: من - 

 ...هینظام: ها بچه

 دیگرفت ادی که یمهم نکات خودتون یگروه هم با من یها فرشته حاال.. خوبم شهیهم یدخترا به نیآفر صد: من

 ...کنند بازگو براتون نکات و تابلو یپا انیب ها گروه از تا دو یکی یتصادف تا دیکن ادداشتی ها کارت فلش یرو

 ..بگه دوستانش هیبق به را نکات و تابلو یپا ادیب یکی نسترن گروه از: من -

 شاه ملک سلطان.. داشت نام طغرل انیسلجوق گذار انیبن.. بود انیسلجوق نژاد ترک سلسله نیبزرگتر: میمر -

 ..مینوشت نجایا تا خانوم.. بود اصفهان شاه ملک سلطان دوره در تختیپا.. بود یسلجوق یفرامانروا نیمشهورتر

 ممنونم.. شما بر نیآفر: من

 ..بگه مونده که نکات تابلو یپا ادیب نفر کی زنبق گروه از: من -

 به یسلجوق دوره در.. کرد سیتاس هینظام نام به یا مدرسه.. بود یطوس الملک نظام خواجه شاه ملک ریوز: زهرا -

 سلسله شد باعث شاه ملک ینیسرجانش دعوا و اتابک نام به یافراد بخاطر. دادند یم یادیز تیاهم یفارس زبان

 ..بشه فیضع یسلجوق

 ..متشکرم.. برشما احسنت: من -
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 خب.. دیکن یم شرکت ها تیفعال در و دیکن یم گوش من یها صحبت به دقت با نکهیا از ممنونم ها بچه: من -

 حاضره؟؟ یک.. یبعد مبحث سراغ میبر

 ...ما خانوم: ها بچه -

 ...میشیم نیغمگ و ناراحت میرس یم دوره نیا به یوقت.. هست انیخوارزمشاه سلسله نیآخر: من -

  خانوم؟ چرا: سنا -

 نکهیا خاطر به و.. داشت قرار( آرال اچهیدر) ماورالنهر شمال در خوارزم نیسرزم.. دخترم دمیم حیتوض االن: من -

.. کرد دایپ رواج نیسرزم نیا در تجارت هم بعدها و بود ادیز تیجمع و رونق پر یکشاورز یدارا بود جیحون رور کنار

 ها آن به و بودند یادیز اراتیاخت یدارا و شدند یم انتخاب انیسلجوق طرف از ییحکما خوارزم اداره یبرا

 نوه اتسز از بعد. نکرد اطاعت یسلجوق حکومت از و شد مستقل خوارزم اتسز حکومت دوره در.. گفتند یم خوارزمشاه

 پادشاه نیآخر)  داد شکست را سوم طغرل رانیا مرکز و خراسان به یلشکرکش با و دیرس حکومت به مشیت اش

 تخت به خوارزمشاه محمد سلطان پسرش تکش از بعد. شد مسلط رانیا از یادیز یها قسمت بر و( بود یسلجوق

 مادر د،یرس یپادشاه

 حساب تو از اتابکان چرا گفتیم مادر.. بود گذران خوش محمد سلطان مادر نظر از.. نبود یراض او از محمد سلطان

... یکنینم یکار تو و کنند یم شورش کشور داخل در گاه یب گاه مردم.. یکنینم نابود یعباس فهیخل چرا.. برنینم

 مشکالت یول شد سرکوب مردم شورش شد، نابود شهرها از اریبس یدفاع یوارید محمد سلطان دستور به خالصه

 مثل کرد سرکوب یخارج دشمنان او. شد خوارزم حکومت شدن فیضع باعث نیهم. بودند یناراض مردم.. شد ادتریز

 انیقراخت با نبرد یبرا یلشکر سردار گفت نیالد جالل بزرگش پسر به محمد سلطان.. انیقراختا.. یعباس فهیخل

 .باش

 جنگ انیقراختا با تکش ی گفته به گفت پدر به نیالد جالل هم یطرف از و نداد اجازه محمد سلطان مادر یول

 ندادند گوش را نیالد جالل حرف محمد سلطان نه و مادر نه.. هستند شرور گردان ابانیب بر یبزرگ صد ها آن دینکن

 مغول... کرد یم هیهمسا ها مغول با را رانیا رایز بود انیقراختا کشور تصرف نیهم محمد سلطان اشتباه نیبزرگتر و

.. بود خشک یهوا و آب با یبریس جنوب و نیچ کشور شمال در ها مغول نیسرزم.. بودند یرحم یب یها آدم ها

 تصرف را مغولستان تمام فرد نیا. دندینام یم هم( زخانیچنگ)  نیتموچ نام به یشخص محمد سلطان با همزمان

 و سکه بار با شتر نیچند با همره بازرگان تا چند خان زیچنگ.. کرد فتح را آنجا و کرد حمله نیچ به ابتدا در و کرد

 را ها آن اترار حاکم.. شدند آترار شهر وارد ابتدا ها آن.. فرستاد رانیا با تجارت یبرا.. شمیابر و زر و میس و طال

 در ها بچه.. هستم شانیا از دستور منتظر و هستند مغول جاسوسان ها نیا گفت محمد سلطان به و کرد ریدستگ

 به و بود همدست محمد سلطان مادر با اترار حاکم(.. جاسوسن گفت دروغ به اترار حاکم. نبودند جاسوس که یصورت

 محمد سلطان از و آمد زخانیچنگ جانب از یریسف یمدت بعد.. کشتند را بازرگانان نیا و کردند درست پاپوش دروغ

 سر آن از یوحش گردان ابانیب شما گفت ریسف به محمد سلطان مادر.. خواهم یم را بازرگانان نیقاتل که خواست در

 یم دستات یرو را سرت گفت مادر ؟ برم یخال دست گفت فرستاده د؟؟یببر خود با را ما کانینزد سر که دیآمد ایدن
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 رانیا نیسرزم جواب گفت و شد ناراحت محمد سلطان مادر یحرفا از زخانیچنگ... ینر یخال دست تا میگذار

 زخانیچنگ.. کرد خواهم رانیو را ها یآباد تمام و کشت خواهم را آن مردم و کنم یم تصاحب رانیا داد، خواهم

 محمد سلطان.. کرد استفاده بازرگانان کشتن و مردم یتینارضا ،یخوارزمشاه دولت ینابسامان از که بود بهانه منتظر

 میتقس رانیا بزرگ ارتش که داد دستور.. کرد فرار واقع در.. رفت خزر یایدر در یا رهیجز به یریگ میتصم بهانه به

 ها پادگان به یراحت به مغوالن شد باعث و زد بهم ارتش نظم امر نیهم و رندیبگ یجا ینظام یها پادگان در و شود

 زخانیچنگ دست به شابورین و هرات مرو، بخارا، سمرقند، مثل بزرگ یشهرها.. ببرند نیب از را ها آن و کنند حمله

.. بردند غارت به یبرخ و برند نیب از یخیتار یبناها و آثار تمام مغوالن.. امدین بر رانیا مردم دست از هم یکار.. افتاد

 در رهیجز در خودش و کرد یمعرف سلطان عنوان به را نیالد جالل پسرش و برد یپ خود اشتباه به محمد سلطان

 یمتعدد یها جنگ در تونست نیالد جالل... شد کشته و ریدستگ مغوالن بدست هم محمد سلطان مادر.. گذشت

 نیالد جالل و بودند ادیز مغوالن چون اما ببره نیب از را خان زیچنگ یریناپذ شکست افسانه و ارهیب بدست یروزیپ

 اما کنند رانیو و کنند تصرف رانیا از یادیز بخش تونستن مغوالن که درسته... کرد ینینش عقب نداشت یکمک

 ۹۴ صفحه ها بچه خب... کنند نابود را رانیا مردم یدوست علم و یطلب استقالل مان،یا پر روح نتونستند من یدخترا

 پهناوره؟؟ چقدر دینیبب.. شده مشخص انیخوارزمشاه قلمرو نقشه صفحه یباال.. دیکن نگاه

 ..بوده بزرگه رانیا چقد.. خانوم میدید: ها بچه -

 کرده؟ یم رییتغ مدام رانیا نقشه چرا و افتاده گذشته در یاتفاقات چه دیشد متوجه حاال ها بچه: من -

 ..بود جالب یلیخ خانوم بله: ها بچه -

 د؟یبخون برام کرده؟ صحبت گذشته در که ییها شغل به راجع هم صفحه نییپا دخترا: من -

 ..داشته رواج تجارت و یبافندگ ،یآهنگر ،یسفالگر نوشته خانوم: فاطمه - 

 ...درسته دخترم نیآفر: من -

 ..بخوان دیاسال یرو از نکات بلند یصدا با گانهی: من -

 یدارا بود حونیج رود کنار نکهیا خاطر به. داشت قرار( آرال اچهیدر) ماورالنهر شمال در خوارزم نیسرزم. ۱

 خوارزم اداره یبرا. ۰..کرد دایپ رواج نیسرزم نیا در تجارت هم بعدها و بود ادیز تیجمع و رونق پر یکشاورز

. ۳.. گفتند یم خوارزمشاه ها آن به و بودند یادیز اراتیاخت یدارا و شدند یم انتخاب انیسلجوق طرف از ییحکما

 به مشیت اش نوه اتسز از بعد. ۵.. نکرد اطاعت یسلجوق حکومت از و شد مستقل خوارزم اتسز حکومت دوره در

 و( بود یسلجوق پادشاه نیآخر)  داد شکست را سوم طغرل رانیا مرکز و خراسان به یکش لشکر با و دیرس حکومت

 یادیز یها قسمت بر

 از محمد سلطان مادر د،یرس یپادشاه تخت به خوارزمشاه محمد سلطان پسرش تکش از بعد. ۴.. شد مسلط رانیا از

 فهیخل چرا.. برنینم حساب تو از اتابکان چرا گفتیم مادر. بود گذران خوش محمد سلطان مادر نظر از.. نبود یراض او

 سلطان دستور به. ۶... یکنینم یکار تو و کنند یم شورش کشور داخل در گاه یب گاه مردم.. یکنینم نابود یعباس

 یناراض مردم.. شد ادتریز مشکالت یول شد سرکوب مردم شورش شد، نابود شهرها از اریبس یدفاع یوارید محمد
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 یعباس فهیخل مثل کرد سرکوب یخارج دشمنان او. ۷.. شد خوارزم حکومت شدن فیضع باعث نیهم. بودند

 مادر یول باش انیقراخت با نبرد یبرا یلشکر سردار گفت نیالد جالل بزرگش پسر به محمد سلطان. ۸.. انیقراختا

 ها آن دینکن جنگ انیقراختا با تکش ی گفته به گفت پدر به نیالد جالل هم یطرف از و نداد اجازه محمد سلطان

 نیبزرگتر و ندادند گوش را نیالد جالل حرف محمد سلطان نه و مادر نه.. هستند شرور گردان ابانیب بر یبزرگ صد

 آدم ها مغول. ۸... کرد یم هیهمسا ها مغول با را رانیا رایز بود انیقراختا کشور تصرف نیهم محمد سلطان اشتباه

 همزمان. ۹. بود خشک یهوا و آب با یبریس جنوب و نیچ کشور شمال در ها مغول نیسرزم.. بودند یرحم یب یها

 در و کرد تصرف را مغولستان تمام فرد نیا.. دندینام یم هم( زخانیچنگ)  نیتموچ نام به یشخص محمد سلطان با

 و طال و سکه بار با شتر نیچند با همره بازرگان تا چند خان زیچنگ. ۱۲.. کرد فتح را آنجا و کرد حمله نیچ به ابتدا

 کرد ریدستگ را ها آن اترار حاکم.. شدند أترار شهر وارد ابتدا ها آن.. فرستاد رانیا با تجارت یبرا.. شمیابر و زر و میس

 که یصورت در ها بچه..) هستم شانیا از دستور منتظر و هستند مغول جاسوسان ها نیا گفت محمد سلطان به و

 دروغ به و بود همدست محمد سلطان مادر با اترار حاکم(.. جاسوسن گفت دروغ به اترار حاکم.. نبودند جاسوس

 ..کشتند را بازرگانان نیا و کردند درست پاپوش

 ...بخونه فاطمه شیبق.. گانهی ممنونم: من -

 یم را بازرگانان نیقاتل که خواست در محمد سلطان از و آمد زخانیچنگ جانب از یریسف یمدت بعد. ۱۱: فاطمه -

 خود با را ما کانینزد سر که دیآمد ایدن سر آن از یوحش گردان ابانیب شما گفت ریسف به محمد سلطان مادر.. خواهم

. ۱۰... ینر یخال دست تا میگذار یم دستات یرو را سرت گفت مادر ؟ برم یخال دست گفت فرستاده د؟؟یببر

 کنم یم تصاحب رانیا داد، خواهم رانیا نیسرزم جواب گفت و شد ناراحت محمد سلطان مادر یحرفا از زخانیچنگ

 ینابسامان از که بود بهانه منتظر زخانیچنگ. ۱۳.. کرد خواهم رانیو را ها یآباد تمام و کشت خواهم را آن مردم و

 به یریگ میتصم بهانه به محمد سلطان. ۱۵.. کرد استفاده بازرگانان کشتن و مردم یتینارضا ،یخوارزمشاه دولت

 یها پادگان در و شود میتقس رانیا بزرگ ارتش که داد دستور.. کرد فرار واقع در.. رفت خزر یایدر در یا رهیجز

 را ها آن و کنند حمله ها پادگان به یراحت به مغوالن شد باعث و زد بهم ارتش نظم امر نیهم و رندیبگ یجا ینظام

 از هم یکار.. افتاد زخانیچنگ دست به شابورین و هرات مرو، بخارا، سمرقند، مثل بزرگ یشهرها. ۱۴.. ببرند نیب از

 محمد سلطان. ۱۶.. بردند غارت به یبرخ و برند نیب از یخیتار یبناها و آثار تمام مغوالن.. امدین بر رانیا مردم دست

 مادر.. گذشت در رهیجز در خودش و کرد یمعرف سلطان عنوان به را نیالد جالل پسرش و برد یپ خود اشتباه به

 یروزیپ یمتعدد یها جنگ در تونست نیالد جالل. ۱۷.. شد کشته و ریدستگ مغوالن بدست هم محمد سلطان

 یکمک نیالد جالل و بودند ادیز مغوالن چون اما ببره نیب از را زخانیچنگ یریناپذ شکست افسانه و ارهیب بدست

 مغوالن. ۱۸.. کنند رانیو و کنند تصرف رانیا از یادیز بخش تونستن مغوالن که درسته... کرد ینینش عقب نداشت

 ،یسفالگر حیرا یها شغل. ۱۹.. کنند نابود را رانیا مردم یدوست علم و یطلب استقالل مان،یا پر روح نتونستند

 ..بود تجارت و یبافندگ ،یآهنگر

 ه؟یچ نوبت حاال دخترا: من -
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 ..مسابقه سراغ میبر: ها بچه -

 د؟یموافق همه پس: من -

 ..میموافق بله: ها بچه -

 بود؟ یکس چه انیخوارزمشاه سلطان نیمهمتر: من -

 ..خوارزمشاه محمد سلطان: سنا -

 ...تو بر درود: من -

 شد؟ دهیبرچ یقوم چه حمله با انیخوارزمشاه حکومت: من -

 ها مغول حمله: نینازن -

 نمینازن نیآفر: من -

 داشت؟ رواج دوره نیا در که ییها شغل: من -

 احسنت.. دیبود یعال: من - تجارت.. یبافندگ.. یآهنگر.. یسفالگر: ها بچه -

 ..دیکن ادداشتی ها کارت فلش در مهم نکات یگروه صورت به من یدخترا حاال: من -

 .. بخونه دوستان هیبق یبرا نکات و ادیب زنبق گروه از یکی: من -

.. شد فیضع یسلجوق حکومت و افتاد اختالف او ینیجانش نیب یسلجوق ملکشاه سلطان مرگ از بعد: عاطفه -

 مینوشت مورد دو نیا خانوم.. بود محمد سلطان انیخوارزمشاه سلطان نیمهمتر

 ..شما به احسنت.. بردم لذت: من -

 ..بگه دوستان یبرا را مانده یباق نکات و ادیب آالله گروه از یکی: من

 که شد باعث بازرگانان کشته شد، هیهمسا مغول با رانیا چون بود انیقراختا به حمله محمد سلطان اشتباه: فاطمه -

 ..مینوشت رو تا دو نیهم خانوم.. کنه حمله رانیا به خان زیچنگ

 دخترم یعال اریبس: من -

 سه تونستند چگونه و شدند رانیا وارد شکل چه به زبان ترک مردمان که میشد متوجه امروز گل یها بچه: من -

 را بود افتاده مدت نیا در یاتفاقات چه نکهیا و کنند سیتاس رانیا در را انیخوارزشاه و انیسلجوق ان،یغزنو حکومت

 .میکرد مرور

 .ممنون.. دیبد من لیتحو و دیاریب را ها کارت فلش.. گلم یدخترا قوت خدا شد، تموم امروز درس خب: من -

  ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

  کردند؟ یم یزندگ ینواح کدام در ترکان 

  کردند؟ یم یزندگ شکل چه به ترکان 

  همچون؟ یمهم مقامات به ترکان

  بود؟ یچ محمود سلطان یکارها نیمهمتر از یکی

  آورد؟ بدست کجا از را خود یها ثروت محمود سلطان
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 د؟یرس حکومت به یکس چه محمود سلطان از پس 

  بود؟ یچ نژاد ترک سلسله نیبزرگتر

  بود؟ یک انیسلجوق گذار انیبن

  بود؟ کجا تا کجا از ملکشاه زمان در انیسلجوق قلمرو

  ؟یسلجوق دوره در یرانیا رانیوز از یکی 

 ۷ بود؟ یچ ساخت خواجه که یا مدرسه اسم 

 بود؟ یکس چه انیخوارزمشاه سلطان نیمهمتر

  شد؟ دهیبرچ یقوم چه حمله با انیخوارزمشاه حکومت

 داشت؟ رواج زبان ترک سلسله در که ییها شغل 

 کردن نیتمر مهارت

.. کنند ادداشتی ها کارت فلش در را درس نکات یگروه صورت به که خواستم ها بچه از سیتدر از بخش هر انیپا

 ترواریت صورت به را مهم نکات آموزش از بخش هر بعد که بودند موظف ها گروه همه که بود شکل نیا به کار روند

 از یندگینما به نفر کی که شد یم درخواست گروه هر از یتصادف صورت به بعد و کنند ادداشتی ها کارت فلش در

 ترک قوم مورد در ابتدا.. بخونه دوستانش هیبق یبرا کرده ادداشتی که را یدیکل نکات و تابلو یپا ادیب خودش گروه

 حکومت مورد در ادامه در. کنند ادداشتی را نکات انیغزنو حکومت مورد در بعد. کنند ادداشتی را نکات زبان

. کنند ادداشتی کارت فلش در را نکات انیخوارزمشاه حکومت مورد در آخر در و کنند ادداشتی را نکات انیسلجوق

 .شدند میتقس نفره ۵ گروه ۸ به که هستند کالس در آموز دانش نفر ۳۵

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 خواهم یم آموزان دانش از مجدد.. کردند ادداشتی یاصل نکات ها کارت فلش در آموزان دانش که نیا بر عالوه

 کمک

 .سمیبنو تابلو یپا را مهم نکات و خالصه تا کنند

. ۵ بودند دامدار. ۳ داشتند سکونت یشرق ینواح در. ۰ کردند یم یزندگ یا لهیقب صورت به. ۱: زبان ترک مردمان

 .دندیرس سپاه یفرمانده چون یمهم مقامات به. ۴ شدند مسلمان اسالم گسترش از بعد

 محمود سلطان مهم یکارها از یکی. ۰ بود یغزنو محمود سلطان ها آن یفرمانروا نیمشهورتر. ۱: انیغزنو حکومت

 یرانیا بزرگان و دانشمندان به. ۵ آورد بدست یادیز یها گنج و کرد حمله ها بت به. ۳ بود هند به یکش لشکر

. ۷ دور نیا افراد نیمشهورتر از یکی و بزرگ شاعر یفردوس. ۶. داد یم تیاهم یفارس زبان به. ۴ شد یم قائل احترام

 .دیرس حکومت به مسعود سلطان پسرش محمود سلطان از بعد بود

. ۵ بودند نژاد ترک سلسله نیبزرگتر. ۳ داشتند یعیوس قلمرو. ۰ بودند قدرتمند یحکومت. ۱: انیسلجوق حکومت

 قلمرو شاه ملک زمان در. ۴ بود شاه ملک یسلجوق یفرمانروا نیمشهورتر. ۴ بود طغرل انیسلجوق انگذاریبن

 خواجه. ۷ بود اصفهان شهر شاه ملک دوره در تختیپا. ۶ بود ترانهیمد یایدر به غرب از و نیچ به شرق از انیسلجوق



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 .
 

 

 و شاه ملک بعد. ۹. کرد سیتاس یطوس الملک نظام خواجه را هینظام مدرسه. ۸ بود شاه ملک ریوز الملک نظام

 باعث اتابک نام به یافراد وجود و شاه ملک ینیجانش سر بر جنگ. ۸ شد هیتجز انیسلجوق قلمرو الملک نظام خواجه

 .شد حکومت فیتضع

 از رانیا محمد سلطان قلمرو زمان در. ۰ بود محمد سلطان خوارزمشاه سلطان نیمهمتر. ۱: انیخوارزمشاه حکومت

 به یکش لشکر محمد سلطان اشتباه نیبزرگتر. ۳ شد هیهمسا مغول کشور با و کرد دایپ گسترش شرق سمت

 .بود انیقراختا

  یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 یم موکول بعد جلسه به است( یحیتشر - یتست) یکتب صورت به یانیپا یابیارزش کالس در کار روند به توجه با

 نکته. بشناسم را خود یآموزش روش مثبت و ضعف نقاط و است چقدر یریادگی یماندگار زانیم شوم متوجه تا شود

 خواهم نظر در را ها بچه یریادگی ت،یفعال زانیم کار نیح در ردیگیم انجام کالس در ها نیتمر نکهیا به توجه با |

 خواهد ازیامت ها آن یها تیفعال و کارها تمام که گفت خواهم آموزان دانش به تیفعال شروع از قبل عتایطب و گرفت

 .داشت

 غلط و صحیح کتبی سواالت

 .بودند انیسلجوق نژاد ترک سلسله نیبزرگتر

  غلط                         حیصح

 .بود ارسالن انیسلجوق حکومت انگذاریبن

 غلط                        حیصح

 .بود شاه ملک یسلجوق یفرمانروا نیتر مشهور

  غلط                     حیصح

 . بود یر شاه ملک زمان در رانیا تختیپا

  غلط                     حیصح

 .بود الملک نظام خواجه شاه ملک ریوز

 غلط                     حیصح

  یخال یجا یکتب سواالت

 

 . کردندی م یزندگ رانیا..............  ینواح در که بودند یمردمان ترکان

 . داشتند...............................  یزندگ ترکان 

 . بود..........  ترکان یاصل کار 

 نفوذ پادشاهان دربار به خود...................  و............  از استفاده با ترکان از یبرخ به

 .کردند

 . دندیرس............  چون یمهم مقامات به ترکان 

 .بود..................................  یغزنو یفرمانروا نیتر مشهور

 بود؟ فرمانروا کدام کار هند به یکش لشکر 
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 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

  محمود. ۵       مسعود. ۳      ارسالن. ۰       طغرل.۱

 کرد؟ سیتاس یکس چه را انیسلجوق سلسله 

 محمد سلطان. ۵. مسعود سلطان. ۳  محمود سلطان. ۰   شاه ملک. ۱

 کرد؟ سیتاس یکس چه را هینظام مدرسه

  یرونیب حانیابور. ۵    شاه ملک. ۳   الملک نظام خواجه. ۰   یفردوس. ۱

 بود؟ یکس چه انیخوارزمشاه یفرمانروا نیمشهورتر

 سنجر سلطان. ۵   شاه ملک سلطان. ۳   محمود سلطان. ۰    محمد سلطان. ۱

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  دیببر نام دادند؟ لیتشک را سلسله کدام ترکان

  د؟یسیبنو را محمود سلطان مهم یکارها

 بود؟ چه شاه ملک زمان در انیسلجوق قلمرو 

  گرفت؟ شکل چگونه انیخوارزمشاه حکومت

 داشت؟ رواج ییها شغل چه ترک یها سلسله دوره در

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 پوستر، بروشور، ،یوارید روزنامه صورت به و دهند انجام یقیتحق درس از بخش کی مورد در خود عالقه به توجه با

 . شد خواهم قائل ازیامت کار نیا یبرا و کنند هیته نقشه

 صفحه چند قیتحق صورت به ترک مردمان مهم یدستاوردها و رسوم و آداب ،یمذهب ،یفرهنگ یها یژگیو مورد در

 . دهند ارائه کالس به و کنند یا

 . دهند ارائه جزوه صورت به و کنند قیتحق انیغزنو حکومت مهم یدستاوردها و ها یکش لشکر مورد در 

 . دهند ارائه جزوه صورت به و کنند قیتحق انیسلجوق حکومت مهم یدستاوردها و ها یکش لشکر مورد در

 .دهند ارائه پوستر صورت به و کنند قیتحق انیخوارزمشاه حکومت مهم یدستاوردها و ها یکش لشکر مورد در

 صورت به را آنها ریتصاو و ها عکس و کنند قیتحق حکومت سه یادب یدستاوردها و یمعمار اماکن، آثارها، مورد در 

 . دهند ارائه یوارید روزنامه

 .دهند ارائه چارت صورت به و کنند قیتحق حکومت سه شاعران و هنر فرهنگ، مورد در

 ارائه کالس در یشفاه صورت به و کنند قیتحق حکومت سه جیرا و مرسوم مشاغل و شرفتیپ ،یآبادان مورد در 

 .دهند

 .دهند ارائه کالس به و کنند ینقاش را مربوطه یها نقشه ها حکومت قلمرو مورد در 

 درس یبررس و نقد

 

 سیتدر روش قوت نقاط

 نیهمچن و است آموزان دانش توان در درس نیا یریادگی.. است شده استفاده متن با متناسب ها نقشه و ریتصاو از 
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 و آسان ها آن یبرا تواند یم درس نیا آموختن تینها در و شوند عالقمند ها آن شود یم باعث موضوع یتازگ

 ..باشد سودمند

 

  ضعف نقاط

.. ستین تیجامع یدارا واقع در و شده انیب پراکنده صورت به مطالب ست،ین جذاب و مناسب یلیخ درس عنوان

 .شد نخواهد بهتر یریادگی موجب ییگو خالصه هر بنده دهیعق به که است خالصه بشدت

 

 

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

 سبک به راجع.. شد یم ارائه کند یم تیروا را آن یسوم شخص که گونه داستان صورت به متن امکان، صورت در 

 .شود داده ارائه یمطالب و ریتصو زمان آن رسوم و آداب ها، جشن ،یمذهب یها مراسم مردمان، پوشش ،یزندگ

 

 

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

: مثال. شود برخودار مناسب تمیر و انسجام از مطالب باشد، داشته تیسنخ درس یکل هدف به متناسب درس عنوان 

 یم یبعد حکومت سراغ بعد و کرد یم انیب را است آموزان دانش فهم قابل که بارز یژگیو تمام حکومت هر یبرا

 جداگانه صورت به و داشت وجود حکومت سه نیا به راجع درس سه دیبا نظرم به شده، ییگو یکل بشدت. رفت

 .شد یم داده آموزش
 


