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انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
 معنا و مفهوم هجرت برای گسترش و حفظ دین را بیان کنند.

  معنا و مفهوم مبدأ تاریخ و تقویم زمانی کشور )هجرت پیامبر اکرم  از مکه به مدینه( را با ذکر مثال 
تشریح کنند.

 محاسباتی مربوط به تاریخ هجری شمسی را انجام دهند.
 ماجرای فتح مکه را بیان کنند.

 ویژگی های اخالقی شخصیت واالی پیامبر اسالم را برشمرند.

وسایل مورد نیاز برای تدریس

کتاب درسی، تقویم رومیزی یا جیبی

آماده کنید
از داستان درس 15 چند سؤال  ابتدا  آمده است.  به وجود  این درس در درس 15  آمادگی  زمینه های 
مطرح کنید. با کمک بعضی از دانش آموزان، داستان درس گذشته را مرور کنید، سپس دوباره با صدای بلند 

به خواندن داستان ادامه دهید.

آموزش دهید
با ادامٔه داستان و نشان دادن تصاویر مختلف از مکه و مدینه )در صورت امکان(، توجه دانش آموزان 
را به تصاویر مسجد النبی در صفحٔه 87 کتاب، جلب کنید و توضیحاتی دربارٔه اهمیت و ارزش این شهرها 
مراسم مذهبی  برگزاری  زیبا، ساالنه محل  و  بزرگ  این شهرهای  بگویید  آنها  به  بدهید.  مربوطه  و مساجد 

میلیون ها مسلمان است. 
سپس برای دانش آموزان توضیح دهید که به علت آزار و اذیت کافران و فشار زیادی که به پیامبر گرامی و 
یارانش از سوی آنها وارد می شد، به فرمان خدا وی به همراه یارانش به شهر یثرب که بعدًا آن را مدینة النبی 

یعنی شهر پیامبر نامیدند، هجرت کردند.

درس 16                                    مدینه، شهر پیامبر 
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به علت اهمیت این واقعه، مسلمانان این هجرت را مبدأ تاریخ خود قرار دادند، بنابراین وقتی می گوییم 
سال 1380 هجری شمسی، یعنی 1380 سال از هجرت پیامبر از مکه به مدینه گذشته است. 

 نکته: از آنجایی که دانش آموزان در درس 13، با حرکت انتقالی زمین آشنا شده اند، بنابراین یک 
سال شمسی و مبدأ تاریخ را به هجری شمسی می فهمند. دانش آموزان را وارد بحث تاریخ هجری قمری 
با مفهوم  پایه های باالتر  پایه دشوار است و در  نکنید زیرا درک تفاوت این دو برای دانش آموزان در این 

هجری قمری و تفاوت و محاسبه آن با سال شمسی آشنا می شوند.

با تعریف این رویداد، از بچه ها بخواهید به این سؤاالت جواب دهند )فعالیت مبدأ تاریخ، صفحٔه 86(:
1 شما در چه سالی به دنیا آمده اید؟ مثالً 1384 یعنی زمان تولد شما )دانش آموز( 1384 سال از هجرت 

پیامبر از مکه به مدینه گذشته است.
2 اکنون چه سالی است؟ مثالً 1395 است، یعنی تاکنون 1395 بار زمین به دور خورشید چرخیده 

را  زمین  در درس 13، حرکت های  دانش آموزان  است.  کرده  مدینه هجرت  به  مکه  از  پیامبر  که  وقتی  از 
اتفاق می افتد را متوجه  انتقالی که در طول یک سال خورشیدی )شمسی(  بنابراین حرکت  فرا گرفته اند. 
می شوند، اما به علت اینکه درک تفاوت سال خورشیدی )شمسی( و سال قمری برای آنها دشوار است، فقط 

به واژٔه هجری اکتفا شده است.
3 برای آنها توضیح دهید که یک قرن، برابر با 100 سال است و در حال حاضر که سال 1395است،  

حدود 14 قرن از هجرت پیامبر از مکه به مدینه می گذرد.
محاسبٔه فعالیت باال، هوش ریاضی بچه ها را تقویت می کند. از آنها بخواهید این فعالیت را با دقت زیاد 

انجام دهند و شما نیز جواب های آنها را حتماً کنترل کنید.
سپس در مورد اقدامات پیامبر پس از هجرت به مدینه توضیح دهید و به آنها تأکید کنید که پیامبر اسالم، 
پیامبر رحمت بود و جنگ و خونریزی را دوست نداشت؛ اما مخالفان و دشمنان دست از اذیت و آزار پیامبر 
و یارانش برنمی داشتند. به همین دلیل و به فرمان خدا برای حفظ دین و دفاع از مسلمانان، بارها با دشمنان 
جنگیدند که مهم ترین این جنگ ها که پیامبر هم در آنها حضور داشتند، عبارت بودند: از بدر، احد و خندق 

)احزاب(. به جنگ هایی که پیامبر در آنها حضور داشتند، غزوه می گویند.
سپس به استقبال و اقبال اسالم از سوی تعداد زیادی از مردم اشاره کنید و اینکه پیامبر به خاطر مخالفت ها 

و آزار و اذیت مسلمانان توسط کفار با سپاهی بزرگ به طرف مکه حرکت کردند.
ابوسفیان که سردستٔه مخالفان پیامبر بود به علت برخورد با لشکر پرجمعیت و قدرتمند پیامبر اعالم کرد 
که اسالم آورده است و شهر مکه بدون جنگ و درگیری تسلیم شد. بدین ترتیب، پیامبر با ورود به خانٔه کعبه 

و شکستن بت ها، رسماً دین اسالم را در مکه اعالم نمود.
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در صورت امکان، از نمایش صحنٔه فتح مکه فیلم محمد رسول اللّه در کالس استفاده کنید، به خصوص 
اذان خواندن بالل حبشی در موقع فتح مکه، بسیار تأثیرگذار و جذاب است. 

نظر دانش آموزان را به ویژگی های اخالقی و شخصیت بزرگوار پیامبر جلب کنید. با خواندن خصوصیات 
ایشان از متن کتاب، دانش آموزان را با شخصیت دوست داشتنی پیامبر بیشتر آشنا کنید و تأکید نمایید که 

رفتار و کردار پیامبر گرامی اسالم باید بهترین سرمشق و الگوی زندگی ما مسلمانان باشد. 

به پایان ببرید
و  مکه  فتح  چگونگی  شمسی  هجری  سال  محاسبٔه  و  آن  اهمیت  هجرت،  مفهوم  جمع بندی  و  مرور  با 
، درس را به پایان ببرید. به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان  بیان ویژگی های اخالقی پیامبر اکرم 
مفهوم  و  معنی  قرآن خوانده اند  و  آسمان  آنچه در درس هدیه های  به  توجه  با  و  بفرستند  بخواهید صلوات 

صلوات را توضیح دهند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی

محورهای عمدهٔ ارزشیابی این درس عبارت اند از:
بیان مفهوم و علل هجرت پیامبر  از مکه به مدینه، بیان مفهوم سال هجری شمسی با توجه به محاسبه 
سن تولد یا مثال های دیگر، بیان علل فتح مکه و ویژگی های شخصیتی و اخالق و رفتار پیامبر با مردم است.

دانستنی های معلم

 مسجُدالّنبی یا مسجد نبوی، مسجدی در شهر مدینه در کشور عربستان است که مرقد پیامبر اسالم نیز در 
آن جای دارد. این مسجد پس از مسجدالحرام دومین مسجد مقدس جهان اسالم است که توسط پیامبر  
در سال اول هجری ساخته شد و در دوره های مختلف توسعه یافته است. خانه پیامبر  و خانه علی  و 
فاطمه  نیز در کنار این مسجد بوده که در توسعه های مسجد، به آن ملحق شده است. مسجدالنبی از مهم ترین 

زیارتگاه های مسلمانان است و نزد شیعیان جایگاه ویژه ای دارد.
 مسجدالحرام، مشهورترین و مقدس ترین مسجد در اسالم، واقع در شهر مکه در کشور عربستان که 
کعبه، قبله مسلمانان، در آن است. اشیا، بناها و اماکن مقدسی همچون حجراالسود و حجر اسماعیل در 
این مسجد جای گرفته اند. مسجدالحرام در فقه اسالمی، افزون بر احکام عمومی مسجد، احکامی ویژه نیز 
دارد. در شریعت اسالم بر هر مسلمانی واجب است در صورت استطاعت، یک بار در عمر خود به مکه سفر 

کند و مناسکی را که برخی از آنها در این مسجد انجام می گیرد، انجام دهد.
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 غزوه: به جنگی گفته می شود که شخص پیامبر  در آن شرکت داشته است، خواه پیکار کرده باشد 
یا نه. بدر، احد و خندق از مهم ترین غزوه های پیامبر  است. درباره شمار غزوات میان تاریخ نگاران 

اختالف است؛ برخی 26 و برخی دیگر 27 غزوه ذکر کرده اند.
 محاسبه هجری شمسی و هجری قمری: هر سال قمری تقریباً 10 روز و 21 ساعت از سال شمسی 
کوتاه تر است، در نتیجه بر مبنای محاسبه سال قمری، از مبدأ تاریخ اسالم، یعنی هجرت پیامبر اکرم  
تاکنون، در مقایسه با سال شمسی 41 سال بیشتر گذشته است و به تعبیر دیگر هر 33 سال شمسی برابر با 34 

سال قمری است. بنابراین برای تبدیل سال قمری به سال شمسی به روش زیر استفاده می شود:

1414 = 41 + 1373 سال شمسی  
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انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
 روی نقشه، موقعیت جغرافیایی، عوارض مهم طبیعی و شهرهای مذهبی عراق را نشان دهند.

 روی نقشٔه عراق، رودهای آن را مشخص کنند و رود مشترک ایران و عراق را نام ببرند.
 با مطالعه متن کشور همسایه عراق کاربرگٔه شمارٔه 13 را انجام دهند.

وسایل مورد نیاز برای تدریس

کتاب درسی، نقشٔه جنوب غربی آسیا، کاربرگٔه شمارٔه 13و در صورت امکان نمایش صنایع دستی عراق 
یا سوغاتی هایی که مسافران کربال و نجف با خود به همراه می آورند.

آماده کنید
این درس نیز مانند دو درس گذشته روال داستانی دارد. خبر سفر حامد به کربال را با صدای بلند برای 

دانش آموزان بخوانید، به طوری که خوشحالی و هیجان وی را به آنها انتقال دهید.

آموزش دهید
با توجه اینکه ادامٔه درس به صورت مطالعه برای انجام فعالیت است به دانش آموزان بگویید که عماد در 
پاسخ به سؤاالت برادر کوچک ترش رضا در اینترنت جست وجو کرده و جواب وی را می دهد. مانند درس 
11 و 12 کشورهای همسایه، ابتدا نقشه عراق را به کمک دانش آموزان بررسی کنید و سپس از آنها بخواهید 
متن را مطالعه و تصاویر را مشاهده کنند و به طور گروهی کاربرگه شماره 13 را اجرا کنند. کاربرگٔه شمارهٔ 13 
مانند کاربرگه های شماره های 10 و 11 با نقشه خوانی آغاز می شود و با جواب سؤاالت در متن ادامه می یابد.

درس 17                                    سفر به کربال )1(
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نقشه خوانی:

1 خلیج فارس

2 بندر بصره

3 دجله و فرات

4 کرکوک و موصل

5 نجف، کربال، کاظمین و سامرا

6 الف( رود دجله، رود فرات، رود کارون، اروند رود

      ب( کارون
7 نفت و خرما

8 زیرا سرزمین بین النهرین جزو سرزمین هایی است که اولین تمدن های بشری در آنها شکل گرفته است.

به دلیل سال ها حکومت ظالمانه صدام، اشغال نظامی توسط آمریکا، جنگ های داخلی و حضور   9

گروه های خارجی.

محورهای عمدۀ ارزشیابی

چون این درس با عنوان مطالعه برای انجام فعالیت است، انجام هر نوع آزمون کتبی از محتوای آن ممنوع 
است. اما در ارزشیابی مستمر می توانید به صورت کتاب باز و یا با استفاده از کاربرگه، انتظارات یادگیری را 
بسنجید. در صورت امکان از دانش آموزان داوطلب بخواهید به طور گروهی در کالس ویژگی های کشور 
عراق را با استفاده از نقشه و سایر رسانه ها برای هم کالسی ها در مدت کوتاه ارائه کنند و برای آنها نمره ای 

در نظر بگیرید.
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انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
 حوادث تاریخ اسالم از بعثت پیامبر تا واقعٔه عاشورا روی خط زمان را مشخص کنند.

 با مطالعه متن جامعه اسالمی پس از رحلت پیامبر  بتوانند کاربرگه های مربوطه را انجام دهند.
 واقعٔه عاشورا را با تأکید بر علت قیام امام حسین  توضیح دهند.

 یکی از خاطرات خود رااز روزهای همکاری در برگزاری مراسم عاشورا یا تاسوعا بیان کنند و در 
کالس بخوانند.

وسایل مورد نیاز برای تدریس

کتاب درسی، کاربرگه های شمارهٔ  14، 15 و 16. نمایش چند صحنه از فیلم روز واقعه یا سریال مختار 
و تصاویری از مراسم روزهای تاسوعا و عاشورا.  

آماده کنید
از دانش آموزان سؤال کنید آیا تا به حال به سفر کربال رفته اید؟ یا از نزدیکان و آشنایان شما کسی به این 
سفر رفته؟ آیا در مراسم استقبال مسافران کربال شرکت کرده اید؟ اجازه بدهید دانش آموزان در این زمینه ها 

توضیح دهند. سپس بپرسید داستان درس قبل تا کجا بیان شد؟

آموزش دهید
تدریس را طبق روال داستانی کتاب پیش ببرید و با صدای بلند و رسا ادامه داستان را بخوانید. هنگام 
خواندن داستان با زیر و بم دادن به صدا، فضایی را به وجود بیاورید که دانش آموزان قصه را مجسم کنند. 
در هنگام خواندن، گاهی قصه را قطع کنید و سؤال بپرسید؛ برای مثال عماد در چه فرودگاهی پیاده شده بود؟ 

آیا آنها ابتدا به بغداد پایتخت عراق رفته بودند؟
مطالعه  با عنوان  از 94  و بخشی  و 93  که مطالب صفحات 92  باشید  داشته  توجه   همکاران عزیز، 
برای انجام فعالیت در این درس نوشته شده است و اطالعات مربوط به آن طوری طراحی شده است که 

دانش آموزان با استفاده از آنها می توانند فعالیت های کاربرگه های شمارٔه 14، 15 و 16 را پاسخ بدهند.

درس 18                                    سفر به کربال )2(
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همان طور که در درس های گذشته گفته شده، هرگونه پرسش شفاهی و کتبی به صورت آزمون از محتوای 
به صورت  می شود  پیشنهاد  کنید  طرح  بیشتری  پرسش های  که  دارید  تمایل  اگر  است.  ممنوع  بخش  این 

کتاب باز باشد، زیرا این متن به منظور مطالعه برای انجام فعالیت های کاربرگه است.
دانش آموزان  از  ابتدا  است.  تاریخی  وقایع  زمان  خط  انجام  برای  خوبی  تمرین   ،14 شمارٔه  کاربرگٔه 
بخواهید وقایع را به ترتیب بخوانند و در زمان های آن دقت کنند، سپس نوشته های مورد نظر را به ترتیب در 
خانه های خالی قرار دهند. )توجه: سال های درج شده بر روی نمودار هجری قمری است اما واژه قمری 
نوشته نشده زیرا همان طور که گفته شد تشخیص و تفکیک هجری شمسی و قمری برای این پایه دشوار 

است، بنابراین نیازی به ذکر شمسی و قمری نیست.(
برای انجام کاربرگٔه شمارٔه 15، از دانش آموزان بخواهید ابتدا ویژگی های شخصیت های نام برده شده را 

مرور کنند و سپس آنها را به عبارت های مناسب وصل کنند.
کاربرگٔه شمارهٔ 16، دقیقاً باید با توجه به متن کتاب انجام شود. متن کتاب را با صدای بلند و رسا بخوانید، 
سپس از دانش آموزان بخواهید فضاهای خالی را پر کنند )کاربرگه های انجام شده ضمیمٔه همین درس است(.
پس از آن به بیان واقعٔه عاشورا بپردازید و در صورت امکان صحنه هایی از فیلم های ذکر شده را نمایش 
دهید و از اطالعات دانش آموزان در مورد این واقعه کمک بگیرید و به آنها تأکید کنید که پیام واقعٔه عاشورا 
تنها رسوا کردن ظلم و فساد خاندان بنی امیه نبود، بلکه سرمشق خوبی برای همه مردم جهان در مبارزه علیه 

ظلم و ستم در همه جای جهان و در تمام زمان ها بوده است.
به پایان ببرید

با مرور وقایع پس از رحلت پیامبر، واقعٔه غدیر خم، رویداد جنگ صفین و همچنین علت قیام عاشورا، 
درس را به پایان ببرید. الزم به ذکر است به علت اهمیت این درس می توانید آن را دو جلسه تدریس نمایید. 
نکتٔه قابل توجه این است که متن درس )مطالعه( فقط برای انجام فعالیت است و هرگونه آزمون شفاهی و 
کتبی از آن ممنوع است. سعی کنید دانش آموزان کاربرگه های شماره های 14، 15 و 16 را با دقت انجام 
دهند و شما همٔه آنها را کنترل کنید. به عنوان تکلیف پایانی منزل از دانش آموزان بخواهید یکی از سخنان 
ارزشمند حضرت علی  را با خط خوش بنویسند و به کالس بیاورند. همچنین اگر خانواده یا آشنایان در 
راه پیمایی اربعین به کربال سفر کرده اند، خاطرات خود و ویژگی های سفر را برای آنها بازگو کنند و فرصتی 

در کالس ایجاد کنید تا دانش آموزان نتیجه پرس و جوها را بیان کنند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی

کاربرگه های شماره های 14، 15 و 16 را انجام دهند، حوادث پس از رحلت پیامبر، جنگ صفین و قیام عاشورا 
را بیان کنند، ویژگی های اخالقی امام علی  را برشمارند و یکی از خاطرات خود را در روز عاشورا بیان کنند.
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شهادت
امام حسن   

بعثت
پیامبر 

با توجه به خّط زمان، به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1ــ فتح مکّه چند سال پس از هجرت پیامبر  از مّکه به مدینه اتفاق افتاد؟

2ــ واقعٔه عاشورا چند سال پس از هجرت پیامبر  از مّکه به مدینه اتّفاق افتاد؟
3ــ امام علی  چند سال پس از رحلت پیامبر  به خالفت رسیدند؟ حساب کنید.

4ــ دو مورد از نوشته های زیر را انتخاب کنید و در جای خالی روی عبارت خّط زمان قرار بدهید.

1 8 سال بعد
2 61 هجری

3 24 سال بعد
4 بعثت پیامبر ــ شهادت امام حسن

کاربرگۀ شمارۀ 14
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کاربرگه ی شماره ی ١٥

هر کلمه را به جمله يا عبارت مربوط به آن وصل کنيد.

به جای پيامبر (ص) در بستر خوابيد تا ايشان را از حمله ی دشمنان حفظ کند.عمروعاص

سردسته ی مشرکان بود که با پيامبر (ص) مخالفت می کرد.

فردی حيله گر که درجنگ صفين ميان سپاهيان امام علی (ع) تفرقه انداخت.

لقب حضرت محّمد (ص) در کودکی و نوجوانی

حکومت بنی امّيه را تأسيس کرد.

برادر امام حسين (ع) بود که در واقعه ی عاشورا به ياری ايشان شتافت.

اّولين زنی که دعوت پيامبر اسالم (ص) را پذيرفت و مسلمان شد.

امين

حضرت خديجه (س)

امام علی (ع)

معاويه

حضرت ابوالفضل (ع)

امام حسن (ع)

حضرت فاطمه (س)

ابوسفيان

شخصيت های تاريخ اسالم

به جای پیامبر  در بستر خوابید تا ایشان را از حملۀ دشمنان حفظ کند.عمر و عاص

امین

حضرت خدیجه 

امام علی 

معاویه

حضرت ابوالفضل 

امام حسن 

حضرت فاطمه 

ابوسفیان

سردستۀ مشرکان که با پیامبر  مخالفت می کرد.

فردی حیله گر که در جنگ صفین میان سپاهیان امام علی  تفرقه انداخت.

لقب حضرت محمد  در کودکی و نوجوانی

حکومت بنی امّیه را تأسیس کرد.

برادر امام حسین  که در واقعۀ عاشورا به یاری ایشان شتافت.

اولین زنی که دعوت پیامبر اسالم  را پذیرفت و مسلمان شد.

هر کلمه را به جمله یا عبارت مربوط به آن وصل کنید.

کاربرگۀ شمارۀ 15
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(3)

(5)
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(11 )

(2)

(4)

(6)

(8)

سپاه معاویه
سپاهیان معاویه به پیشنهاد عمروعاص قرآن ها را بر سر نیزه کردند 

و فریاد زدند ما همه پیرو این کتابیم و نباید با هم جنگ کنیم.

معاویه عمر و عاص را که مردی حیله گر بوده انتخاب کرد و گروهی 
از سپاهیان فریب خورده امام علی    بر خالف نظر آن حضرت 
»ابوموسی اشعری« را که مردی ساده لوح بود به عنوان نمایندۀ خود 

انتخاب کردند.

عمر و عاص، ابوموسی اشعری را فریب داد.

عمروعاص توانست ابوموسی را فریب دهد و معاویه را به عنوان 
خلیفه معرفی کند. گروهی از سپاهیان حضرت علی    به جای 
پذیرش اشتباه خود، از اطاعت ایشان سرپیچی کردند و با او دشمن 

شدند.

رسیدند.

 امام علی         ناچار شدند با خوارج بجنگند
.و آنها را شکست دادند

کاربرگۀ شمارۀ 16
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ایرانیان مسلمان، حکومت تشکیل می دهند. درس 19 
وزیران کاردان، شهرهای آباد درس 20 

کشورگشایان بی رحم درس 21 
بازسازی ویرانه ها درس 22 

مفاهیم کلیدیراهبردها یا حوزه های موضوعی

زمان، تداوم و تغییر
تغییر، تحول و پیشرفت

مدارک و شواهد
علت ها و معلول ها

 ← تشکیل حکومت های ایرانی دو قرن پس از ورود اسالم به ایران
 ← تغییر و تحول فرهنگ و تمدن اسالمی و علم و هنر توسط ایرانیان 

مسلمان
 ← تشکیل حکومت های ترک تبار در ایران

 ← آثار تاریخی معماری و ادبیات
 ← علل حملٔه مغول ها به ایران

 ← نتایج منفی حملٔه مغول ها به ایران

 ← حفاظت از آثار تاریخی آن زمان حفاظت از محیطمکان و فضا

میراث فرهنگیفرهنگ و هویت
تعلق و هویت

 ← آثار تاریخی و معماری و ادبیات به جا مانده از آن دوران
 ← آشنایی با شخصیت های علمی و فرهنگی مانند خواجه نظام الملک 

توسی، خواجه نصیرالدین توسی، رودکی، عطار، موالنا و ...
 ← نقش وزیران ایرانی و تأثیر فرهنگ ایرانیان بر مغول ها

مسئولیت پذیریارزش ها و نگرش ها
وطن دوستی

 ← حساس بودن به حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی
 ← عالقه مندی به میراث فرهنگی و افتخار به گذشتٔه تاریخی کشور

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط خالقیت، مشارکت، واکنش شخصی و اظهارنظرمهارت های کاوشگری

ایران بعد از اسالمفصل پنجم
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انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
 علل به وجود آمدن حکومت بنی عباس را بیان کنند.

 با استفاده از نمودار خط زمان، حکومت های ایرانی پس از ورود اسالم به ایران را نام ببرند.
 با استفاده از نقشه های کتاب، قلمرو حکومت های ایرانی را با یکدیگر مقایسه کنند.

 علل رونق هنر و زبان فارسی در برخی حکومت های ایرانی را بررسی کنند.
 درباره یکی از ابداعات یا هوشمندی های ابوعلی سینا پرس و جو و نتیجه را در کالس بیان کنند.

وسایل مورد نیاز برای تدریس 

کتاب درسی، تصاویری از دانشمندان مسلمان ایرانی یا تندیس مربوط به قرن سوم تا پنجم هجری مانند 
رودکی و ابوعلی سینا، تصاویری از مرقد مطهر امام موسی کاظم و امام محمد تقی  در کاظمین عراق.

آماده کنید
به دانش آموزان یادآوری کنید که در پایه چهارم خوانده اند که با ورود اعراب مسلمان حکومت ساسانیان 
به ایران دورٔه جدیدی در ایران آغاز شد و ایران جزء  با مسلمان شدن مردم و ورود اسالم  منقرض شد و 
سرزمین های اسالمی قرار گرفت. سپس موضوع را به درس گذشته پیوند بزنید که حکومت بنی امیه موجب 

ظلم و فساد در قلمرو اسالمی شده بود و واقعه عاشورا نیز نمونه ای از این ستم بود.

آموزش دهید
با نشان دادن تصویر ابومسلم خراسانی، جریان نهضت آن را برای دانش آموزان توضیح دهید. خلفای 
بنی امیه ظلم و ستم زیادی به مردم روا می داشتند و خود را نژاد برتر می دانستند و از طرفی امامان شیعه را به 
شهادت می رساندند. خاندان بنی عباس از مخالفان آنان بودند و در بین ایرانیان طرفدارانی داشتند از جمله 
ابومسلم که از سرزمین خراسان به اتفاق پیروانش که لباس سیاه می پوشیدند و به آنان سیاه جامگان می گفتند، 

در چند جنگ سپاهیان بنی امیه را شکست دادند و خاندان بنی عباس را به حکومت رساندند.

درس 19                  ایرانیان مسلمان، حکومت تشکیل می دهند
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برای دانش آموزان توضیح دهید که خاندان بنی عباس نیز برخالف وعده های خود، پس از مدتی به قدرت 
رسیدند وشروع به ستمگری نمودند. به عنوان نمونه آنها، ابومسلم خراسانی را در یک حرکت ناجوانمردانه به قتل 
،  رساندند و همین طور امامان شیعه را مورد اذیت و آزار قرار دادند؛ از جمله امام موسی کاظم  امام رضا 
، امام علی نقی  و امام حسن عسگری  در زمان حکومت بنی عباس که حدود 500  امام محمد تقی 

سال حکومت کردند، به شهادت رسیدند.
سپس تصاویری از مرقد مطهر امام موسی کاظم  و امام محمد تقی  در کاظمین عراق را نمایش 

دهید و دربارهٔ زیارت این دو امام بزرگوار که مقصد زائران کربال و نجف است، توضیح دهید.
استفاده  ایرانی  وزیران  از  نمی دانستند،  را  بنی عباس چون شیؤه درست کشورداری  از خلفای  برخی 

می کردند تا بتوانند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند.
سپس با نشان دادن نمودار زمان صفحٔه 99 کتاب، توجه دانش آموزان را به حکومت های ایرانی پس از 
ورود اسالم جلب کنید و توضیح دهید که از اوایل قرن سوم هجری ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران 

حکومت هایی تشکیل دادند.
از شما همکاران گرامی انتظار می رود که با استفاده از مقوا و مداد رنگی یا کاغذ رنگی، نمودار زمان 
صفحٔه 99 کتاب را روی یک مقوای بزرگ ترسیم و به دیوار کالس نصب کنید تا دانش آموزان برای مدتی 

بتوانند آن را ببینند و نظم و توالی سلسله های ایرانی پس از ورود اسالم را به ذهن بسپارند.
ممکن است دانش آموزان از شما بپرسند که چگونه چند سلسله هم زمان در ایران حکومت می کردند؟ به آنها 
توضیح دهید که این سلسله ها حالت مرکزی نداشتند، بلکه هر کدام منطقه ای از ایران را در اختیار داشتند. ضمناً 
رابطه هر یک از این حکومت ها با خلفای بنی عباس که مقرشان در بغداد بود، متفاوت بوده است. بهترین حالت 
این است که با استفاده از نقشه های کتاب، قلمرو این سلسله ها را نشان دهید، از آنها بخواهید این نقشه ها را با هم 
مقایسه کنند؛ زیرا از طریق نقشه متوجه می شوند که هم زمان چندین سلسله در ایران می توانستند حکومت کنند.

هنر  و  فرهنگ  رونق  اهمیت  به  دوره  آن  تاریخی  بناهای  به خصوص  کتاب  تصاویر  از  استفاده  با  سپس 
ـ   اسالمی در دورٔه حکومت های ایرانی بپردازند. ایرانی    ـ

برای آنها توضیح دهید در زمان حکومت های صفاریان و سامانیان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اهمیت 
زیادی داشته از جمله رودکی شاعر معروف دورٔه سامانیان بوده است و در زمان یعقوب لیث صفار، تمام 

مکاتبات اداری و رسمی به زبان فارسی نوشته می شد.
سد،  احداث  جمله  از  داستند،  زیادی  عالقٔه  آبادی  و  عمران  به  نیز  طاهریان  و  آل بویه  حکومت های 
بیمارستان و دانشگاه طب در آن زمان صورت گرفته است. دانشمندان جایگاه خاصی داشتند به طوری که 

ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ ایرانی و وزیر یکی از شاهزادگان آل بویه بوده است.
برای آنکه این بخش با جذابیت بیشتر ارائه شود از نمایش کتاب های این دانشمندان و یا تندیس آنها در 

شهرهای مختلف استفاده کنید.
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پاسخ فعالیت های صفحۀ 101
1 الف( زیرا خاندان بنی عباس با تبلیغات زیاد طرفدارانی در میان ایرانیان پیدا کرده بودند. ب( زیرا این 

حکومت نیز ظلم و ستم را آغاز کردند و امامان شیعه را نیز مورد آزار و اذیت قرار می دادند.
2 زیرا این حکومت ها به زبان فارسی، اهمیت زیادی می دادند.

هوشمندی  از  مثالی  گاو  بانگ  و  بوعلی  درس  فارسی  کتاب  به  توجه  با  بخواهید  دانش آموزان  از   3

ابوعلی سینا بیان کنند.
به پایان ببرید

با مرور و جمع بندی نحؤه تشکیل سلسله های ایرانی و با مقایسٔه نقشه های دوره های مختلف و ترسیم خط 
زمان درس را به پایان ببرید.

محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدهٔ ارزشیابی این درس عبارت اند از:

مقایسٔه نقشه های حکومت های مستقل ایرانی، خواندن خط زمان، برشمردن علل به وجود آمدن حکومت 
بنی عباس و رونق هنر و زبان فارسی در این زمان.

دانستنی های معلم
 امیر اسماعیل سامانی: بنیان گذار سلسله سامانیان بود. وی شهر بخارا را به پایتختی برگزید و به 
زبان و فرهنگ ادبیات فارسی دلبستگی بسیار داشت و رودکی سروده هایی در ستایش از وی دارد. وی در 

اثر بیماری درگذشت و در بخارا در آرامگاه ویژه ای به خاک سپرده شد.
بنیان گذار سلسله صفاریان بود که در سیستان حکومت می کرد و مرکز آن  یعقوب لیث صفاری:   
در زرنج بود که امروزه در افغانستان قرار دارد. از آنجایی که او یک مسگر بود، به »صفار« معروف شد. 
یعقوب نخستین پادشاه ایرانی بود که زبان پارسی را 200 سال بعد از ورود اسالم به ایران دوباره بازسازی 
و زبان رسمی  کشور اعالم کرد و نقش و تأثیر بسزایی در بازسازی فرهنگ و زبان پارسی داشته است. 
آرامگاه یعقوب لیث هم اکنون در 10 کیلومتری جنوب شرقی دزفول در روستایی به نام شاه آباد قرار دارد. 

مجسمه هایی از وی در شهرهای زابل و دزفول بنا شده است.
 رودکی: نخستین شاعر مشهور پارسی سرای حوزه تمدن ایرانی در دوره سامانی در سده چهارم هجری 
قمری و استاد شاعران این قرن در ایران است. وی از کودکی نابینا بوده است و به روایتی دیگر بعدها او را کور 
کردند. رودکی در روستایی به نام رودک در نزدیکی نخشب که امروه با نام قرشی در ازبکستان است به دنیا آمده 
است. رودکی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. می گویند رودکی 
در حدود یک میلیون و سیصد هزار بیت شعر سروده است و در موسیقی، ترجمه و آواز نیز دستی داشته است.
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انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
 علل به وجود آمدن سلسله های ترک تبار در ایران را بیان کنند.

 با استفاده از نقشه های کتاب، قلمرو حکومت های ترک تبار را با یکدیگر مقایسه کنند.
 روی خط زمان، سلسله های ترک تبار را معین کنند.

 وزیران، دانشمندان و شاعران معروف دورٔه سلسله های ترک تبار را نام ببرند.
 جنبه هایی از زندگی اقتصادی و دانش و هنر و معماری در این دوران را بیان کنند.

وسایل مورد نیاز برای تدریس

کتاب درسی، در صورت امکان تصاویری از آثار تاریخی این دوران.

آماده کنید
با استفاده از نقشٔه ایران، مناطق شمال شرقی ایران آن دوره را نشان دهید و برای دانش آموزان توضیح 
دهید که در این نواحی مردمی زندگی می کردند که کار اصلی شان دامداری بود و از قبایل ترک بودند و به 
ایران رفت و آمد می کردند و به علت روحیٔه جنگاوری و سلحشوری و استعدادهای خود به دربار پادشاهان 

نفوذ کردند و به مقامات مهمی چون فرماندهی لشکر رسیدند و سلسله های ترک تبار تشکیل دادند.

آموزش دهید
این بخش را با استفاده از نمودار خط زمان و نقشه های صفحه 104 تدریس کنید. با استفاده از مقوا و 
مداد رنگی یا کاغذ رنگی، نمودار زمان در صفحه 102 کتاب را روی یک مقوای بزرگ ترسیم و به دیوار 
کالس نصب کنید تا در یک مدت زمان طوالنی دانش آموزان بتوانند آن را ببینند و نظم و توالی سلسله های 

ترک تبار در ذهن آنها بماند.
به دانش آموزان توضیح دهید که اولین سلسلٔه ترک، غزنویان بودند که  با استفاده از نمودار خط زمان 
سلطان محمود با لشکرکشی به هند، گنج های فراوانی را به غارت برد و پس از او پسرش سلطان مسعود به 
سلطنت رسید. پس از آن از نقشٔه باالی صفحٔه 104 کتاب استفاده کنید و از دانش آموزان بخواهید قلمرو 

حکومت غزنویان را مشاهده کنند و توضیح دهند.

درس 20                     وزیران کاردان، شهرهای آباد
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پس از آن باز از خط زمان استفاده کنید و در مورد سلسه های سلجوقیان توضیح دهید که بنیان گذار آن 
طغرل بود و با استفاده از نقشٔه صفحٔه 104 به آنها بگویید که در زمان سلجوقیان، قلمرو ایران بسیار پهناور 

بوده به طوری که تا سواحل دریای مدیترانه گسترش یافته است.
آخرین حکومت ترکان در ایران حکومت خوارزمشاهیان بود و در زمان آنها قلمرو ایران بسیار گسترش 
با دو نقشٔه قبلی مقایسه کنند. همان طور که مشاهده می شود  یافت. از دانش آموزان بخواهید این نقشه را 
وسعت ایران از سمت شرق گسترش یافته است و با اقوام بیابانگرد مغول همسایه می گردد. با حملٔه مغول ها 
داده شده  معلم توضیحاتی  دانستنی های  )در مورد حکومت ها در  بین می رود  از  حکومت خوارزمشاهیان 

است(.
از دانش آموزان بخواهید متن را مطالعه کنند و سپس با روش پرسش و پاسخ روی موارد زیر تأکید کنید:
از  بنابراین  نداشتند،  زیادی  اطالعات  سیاستمداری  و  کشورداری  اصول  از  تبار  ترک  حاکمان  چون 
ایرانی استفاده می کردند. یکی از وزیران دورٔه سلجوقیان، خواجه نظام الملک  وزیران هوشمند و کارآمد 

توسی در راه آبادانی و پیشرفت ایران خدمات بسیاری انجام داد.
از جمله اقدامات وی، رواج زبان و ادب فارسی بود که در قلمرو گستردٔه آن زمان مقرر شد که تمام نامه ها 
به زبان عربی بود. این  تا آن زمان تمامی مکاتبات  به زبان فارسی نوشته شود، زیرا  و فرمان های حکومتی 

موضوع باعث توسعٔه زبان فارسی در این مرز پهناور شد.
فردوسی شاعر نام آور ایرانی با نوشتن کتاب شاهنامه باعث ماندگاری زبان فارسی شد. وی یکی از بزرگان 

دورهٔ غزنویان است. در صورت امکان کتاب شاهنامه را به کالس ببرید و به دانش آموزان نشان دهید.
خواجه نطام الملک، وزیر مشهور دورٔه سلجوقیان، مدارسی در آن زمان تأسیس کرد به نام نظامیه که در 
آن زمان، جزء کارهای استثنایی خود بود. این مدارس در شهرهای بزرگ ساخته شدند و مبنای مدارس 

امروزی بودند.
با نشان دادن تصاویر کتاب، و یا نمایش تصاویری از بناهای تاریخی این دوره آنها را به این نتیجه برسانید 
که در آن زمان هنر معماری به اوج خود رسیده و ساختمان های زیبا، جالب و باشکوهی ساخته شده است 
به علت وجود وزیران کاردان شهرها و روستاها از رونق فراوانی  پابرجا مانده اند.  بعد از قرن ها هنوز  که 

برخوردار بودند و شغل هایی چون سفالگری، آهنگری، بافندگی و تجارت رواج زیادی داشته است.
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پاسخ فعالیت صفحۀ 105
1 غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان )سلجوقیان(

2 بعضی از ترکان مسلمان با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار پادشاهان ایرانی نفوذ 

کردند و به مقامات مهمی چون فرماندهی سپاه رسیدند و پس از مدتی حکومت غزنویان را تشکیل دادند.
تا سواحل  از غرب  و  بیشترین حد رسید  به  ایران  دوره وسعت  این  در  زیرا  3 حکومت سلجوقیان، 

مدیترانه گسترش یافت. )تقریباً به اندازه وسعت ایران در دورٔه ساسانی( و زبان و ادب فارسی در این دوره 
مورد توجه قرار گرفت و با وجود خواجه نطام الملک توسی، عمران و آبادانی در ایران انجام گرفت.

4 حاکمان ترک تبار از کشورداری اطالع چندانی نداشتند و برای ادارٔه سرزمین پهناور ایران و جمعیت 

زیاد آن باید از افرادی آشنا با کشورداری استفاده کنند. به همین دلیل از وزیران و دانشمندان ایرانی در 
اداره امور کشور استفاده می کردند.

به پایان ببرید
به منظور جمع بندی از درس، یک بار دیگر نحؤه ورود اقوام ترک تبار به ایران، سلسله های ترک تبار و 
نحؤه تشکیل حکومت آنها با استفاده از نمودار خط زمان و نقشه های موجود در کتاب و وقایع مهم عمرانی 
و استفاده از وزیران کاردان ایرانی را جمع بندی کنید. به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید یکی 

از اشعار فردوسی و همچنین چند نکته ای دربارٔه زندگی وی را جست وجو نموده و در کالس بیان کنند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی

محورهای عمدٔه ارزشیابی در این درس عبارت اند از: دانش آموزان نحؤه ورود اقوام ترک تبار به ایران 
را بیان کنند. با مقایسٔه نقشه های حکومت های ترک تبار ویژگی ها و اهمیت هر یک را بیان کنند با استفاده از 

خط زمان نام آنها را بیان کنند و مدت زمان حکومتشان را با استفاده از اعداد محاسبه کنند.

دانستنی های معلم

 سلطان محمد غزنوی سلطان: اولین فرمانروای مستقل و بزرگ ترین فرد خاندان غزنوی است که 
به جنگاوری و بی باکی و کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسالم، مخصوصاً جنگ های او در هند و 
غنائمی که از آنجا آورده مشهور است. وی اولین فرمانروا در قلمرو خالفت اسالمی است که به خود عنوان 
»سلطان« داد تا استقالل خود را از دستگاه خالفت نشان دهد هرچند خلیفه فقط لقب امیر را برای او پذیرفته 
بود. وی شهر غزنه را به مرکز امپراتوری خود که شامل افغانستان امروزی، شمال غرب هند، قسمتی از 

پاکستان و غرب ایران امروزی می شد تبدیل نمود.
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در جست وجوی  و  ترکمان های سلجوقی  از  یکی  وی  بود.  بنیان گذار سلطنت سلجوقیان  طغرل:   
چراگاه مناسب بود و کم کم از فرارود وارد ایران و خراسان شد. در آغاز سلطان مسعود غزنوی به مخالفت 
با او پرداخت اما چون سرگرم جنگ در جاهای دیگر  از جمله هندوستان بود، در جنگ دندانقان از طغرل 
شکست خورد و غزنویان برای همیشه برچیده شدند. در روزگار وی کشاورزی رونق یافت و همچنین ایران 

به بزرگ ترین حد خود پس از اسالم رسید.

ایران و سراینده شاهنامه حماسه ملی  نامی  ابوالقاسم فردوسی توسی سخن سرای  فردوسی: حکیم   
ایرانیان. او را بزرگ ترین سراینده پارسی گو دانسته اند. نام و آوازه فردوسی در همه جای جهان شناخته و 
ستوده شده است. شاهنامه فردوسی به بسیاری از زبان های زنده جهان برگردانده شده است. در ایران روز 

25 اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نام گذاری شده است.

ابوعلی حسن  او  واقعی  نام  بود.  بیهق خراسان  از دهقان زادگان  خواجه نظام الملک توسی: وی   
معروف به خواجه نظام الملک وزیر مقتدر دو شاه سلجوقی آلب ارسالن و پسرش ملکشاه که به مدت 29 
سال وزارت کرد و در طول این دوران می توان گفت یکی از مقتدرترین وزیران در تمام طول تاریخ ایران 
ابتکار  به  نام نظامیه و  با  ایران  بود. می گویند که مدارس سازمان یافته ای که در دورٔه سلجوقی در سراسر 
خواجه نظام الملک توسی ساخته شدند زمینه ساز پیدایش دانشگاه ها بودند و صد البته تأثیر شگرفی هم در 

دانش و فرهنگ آن دوران و سده های بعدی داشتند.
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انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
 ویژگی های سرزمین و مردم مغولستان را در زمان حمله مغول ها به ایران بیان کنند.

  علل حملٔه چنگیزخان مغول به ایران را بیان کنند و مسیر حرکت اقوام مغول به ایران و دیگر کشورها 
را بیان کنند.

 نتایج حملٔه مغول ها به ایران را بیان کنند.
 چگونگی تشکیل حکومت ایلخانیان را توضیح دهند.

 پیامدهای حملٔه تیمور را به ایران بیان کنند.

وسایل مورد نیاز برای تدریس

کتاب درسی، نرم افزار نمایش عروسکی زندگی موالنا به کارگردانی آقای بهروز غریب پور )بخش حملٔه 
مغول به نیشابور(

آماده کنید
با  آن  و همسایگی  زمان خوارزمشاهیان  در  ایران  به گستردگی وسعت  را  دانش آموزان  توجه  دیگر  بار 
مغولستان جلب کنید. نمایش عروسکی را در صورت در اختیار داشتن امکانات پخش کنید. دانش آموزان 
را به نقشه کتاب متوجه کنید و توضیح دهید که مغول ها افرادی بیابانگرد بودند که به علت آب وهوای سرد و 
خشک و کمبود غذا به کاروان ها و یا سرزمین های دیگر حمله کرده و آنها را غارت می کردند. مغول ها برای 

جست جوی منابع و غذا و امکانات به کشورهای دیگر حمله می کردند.
آموزش دهید

بهتر است ابتدا به کار ببندیم شماره 1 را اجرا کنید یعنی از دانش آموزان بخواهید نمایشنامه ای بنویسند و 
در کالس اجرا کنند: چنگیزخان حاکم وقت مغولستان بود و در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، بازرگانانی 
ُاترار خبر داد که آنها برای جاسوسی آمده اند و بهتر است  را برای تجارت به ایران فرستاد؛ اما حاکم شهر 
کشته شوند که متأسفانه سلطان محمد حرف وی را پذیرفت و بازرگانان کشته شدند و اموال آنها تصاحب شد. 
چنگیزخان از سلطان محمد می خواهد که حاکم ُاترار را تحویل دهد، اما او از این کار خودداری می کند و باعث 

درس 21                           کشورگشایان بی رحم
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حملٔه چنگیز به ایران می شود. به آنها توضیح دهید که چنگیزخان به دنبال بهانه ای برای لشکرکشی به ایران بود 
و متأسفانه شرایط هرج و مرج داخلی هم زمینه را مناسب کرد تا چنگیز بتواند با بی رحمی هرچه تمام تر به ایران 
حمله و شهرها و روستاهای آن را ویران کند. سپس سؤال شماره 3 را مطرح کنید: آیا اگر ماجرای شهر ُاترار 

رخ نمی داد باز هم مغول ها به ایران حمله می کردند؟
در واقع با این فعالیت دانش آموزان را متوجه این نکته می کنیم که علل واقعی حمله ها و کشورگشایی ها 
چیز دیگری است و بهانه برای حمله چیز دیگر. به عبارت دیگر علل نقش اصلی را دارد و بهانه ها ممکن 

است متفاوت باشد.
توضیح دهید که سلطان محمد خوارزمشاه به جای مقاومت در مقابل حملٔه مغول ها پا به فرار گذاشت و 
لشکر مغول به راحتی وارد ایران شدند و مردم را با بی رحمی به قتل رساندند و اموالشان را غارت کردند. از 
جمله کسانی که در مقابل آنها مقاومت کرد سلطان جالل الدین خوارزمشاه بود که در چند جنگ مغول ها را 
شکست داد، اما سرانجام از آنها شکست خورد. مغول عالوه بر نابودی و ویرانی شهرها و روستاهای ایران 

بسیاری از کتابخانه ها را سوزاند و آثار هنری را از بین برد.
سپس برای دانش آموزان توضیح دهید که مردم ایران بار دیگر توسط هالکوخان، نؤه چنگیز مورد حمله 
قرار گرفتند که مجددًا همه چیز خراب شد و بسیاری از شهرها ویران شدند و سپس تیمور بعد از 160 سال 
پس از حملٔه چنگیز با ادعای وابستگی به وی بار دیگر به ایران حمله کرد و همه چیز را مجددًا ویران نمود و 

خاطراتی تلخ در تاریخ ایران به جای گذاشت.

به پایان ببرید
با مرور علل حملٔه مغول به ایران و آثار و تبعات این حمالت به کشور و مردم ایران درس را به پایان ببرید.

محورهای عمدۀ ارزشیابی

شرایط  ایران،  به  چنگیز  حملٔه  علل  شفاهی  بیان  از:  عبارت اند  درس  این  ارزشیابی  عمدٔه  محورهای 
داخلی ایران در زمان حمله، آثار حملٔه چنگیز، حملٔه هالکو و تیمور به ایران که از طریق پرسش و پاسخ 

شفاهی، آزمون کتبی و سیاهٔه ارزیابی انجام می گیرد.

مالحظاتی برای درس/دانستنی های معلم

فعالیت شمارٔه 1 به کار ببندیم صفحٔه 111 را انجام دهید. به کمک دانش آموزان نمایشنامه هایی در مورد 
ورود بازرگانان مغول به ایران و برخورد حاکم ُاترار بنویسید و چند تن از آنها آن را اجرا کنند. بدون شک 

اجرای این نمایشنامه در یادگیری و ماندگاری مطالب به آنها کمک می کنند.
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دانستنی های معلم

 سلطان جالل الدین خوارزمشاه: وی فرزند ارشد سلطان محمد خوازرمشاه بود اما به دلیل نفوذ 
باالیی که مادربزرگش ترکان خاتون داشت اجازه نمی داد تا سلطان محمد خوارزمشاه او را به عنوان ولیعهد 
خود انتخاب کند. او هنگام فرار سلطان محمد از سپاهیان چنگیز، همراه پدر بود. محمد در جزیره آبسکون 
پسرش قطب الدین را خلع و وی را به جانشینی برگزید. او برخالف پدرش از رویارویی با مغوالن هراسان 

نبود و تأکید داشت که باید با تمام قوا به رویارویی دشمن شتافت و با آن جنگید.
 سلطان محمد خوارزمشاه: سلطان محمد پس از مرگ پدرش، مدتی گرفتار ماتم پدرش بود و بعد 
نیز مسائلی ضروری در مرکز وجود داشت که مدتی نیز حل این مشکالت، وی را مشغول کرده بود که در 
نتیجه خراسان نیز که مهم تر از عراق بود به اشغال بیگانه در آمد. سلطان محمد یک سال پس از جلوس بر 
تخت سلطنت مجال پیدا کرد تا از نزدیک به این حوادث رسیدگی کند. سلطان محمد خوارزمشاه پس از 
تضعیف و نابودی دولت های قراختاییان، غوریان، ملوک مازندران و سرزمین های کرمان، سیستان و اطراف 
این مناطق تا سواحل دریای عمان را به امپراتوری خود ضمیمه کرد. سلطان محمد خوارزمشاه، با وجود 
برابر سپاه مغول  با آن همه دعوی شجاعت یک لحظه هم در  تنها  نه  لشکری عظیم که در اختیار داشت، 
ایستادگی نکرد، بلکه از پیش خصم گریخت و در هیچ مکانی برای مقابله با او توقف نکرد. وی در جزیره 

آبسکون دریای خزر درگذشت.
 چنگیزخان: نام اصلی وی تموچین خان مغول و سردار جنگی بود که قبایل مغول را متحد ساخت و 
با فتح قسمت زیادی از آسیا شامل چین، روسیه، ایران و خاورمیانه و همچنین اروپای شرقی، امپراتوری 
از  بیش  حمله ها  این  گذاشت.  برجای  زیادی  صدمات  ایران  به  مغول ها  حمله  کرد.  پایه گذاری  را  مغول 
خسارت های اقتصادی، صدمات فرهنگی و روحی برجای گذاشت. در این حمله ها مراکز علمی و فرهنگی 
مانند کتابخانه های بسیاری سوزانده و ویران شد. شهرهای بزرگ بسیاری از بین رفت و به دنبال آن مراکز 
رشد و پرورش فکری به حداقل رسید. کاهش جمعیت و به اسارت گرفتن و فرستادن صنعتگران ایرانی به 
مغولستان باعث رکود کشاورزی شد. پس از حمله مغول شماری از دانشمندان که در این حمله جان سالم 

به در برده بودند، به مناطق امن مانده از این حمله مانند آسیای صغیر و هند مهاجرت کردند.
 هالکوخان: چهل سال پس از شکست و فرار سلطان محمد خوارزمشاه، مغوالن بار دیگر در سپاهی 
به رهبری هالکوخان به ایران آمدند. اما اینان با سپاه پیشین یعنی سپاه چنگیز، که به قصد تاخت و تاز آمده 
بودند، تفاوت بسیاری داشتند. این نسل تازه از مغوالن در این مدت با ایران بیشتر آشنایی پیدا کرده و از 
غارتگری و وحشی گری عهد چنگیز، به مراتب معتدل تر و مجرب تر به نظر می رسیدند. هالکو در سال 656 
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هجری وارد بغداد شد و خلیفه مستعصم به دست خود کلیٔه خزائن بغداد را تسلیم وی کرد؛ اما هالکوخان 
خلیفه عباسی را به قتل رسانده و بدین ترتیب به عمر طوالنی سلسله عباسی پایان داد. فتوحات هالکو منجر 

به تأسیس سلسله ایلخانان گردید.
 تیمور: در خانواده ای از قبایل ترک ماوراءالنهر در شهر »کش« از توابع سمرقند )در آسیای مرکزی 
فعلی( دیده به جهان گشود و خیلی زود در سوارکاری و تیراندازی مهارت یافت. با پیروزی تیمور در بلخ به 
فرمانروایی مستقل رسید و خود را صاحبقران خواند. پس از آن به ماوراءالنهر رفت و سمرقند را پایتخت 
خویش ساخت. بعد از قدرت یافتنش و یا شاید در زمان جانشینانش، نسب او را به سردار و خویشاوند 
نزدیک ــ و شاید افسانه ای ــ چنگیزخان مغول می رساندند. این بدان جهت بود که می خواستند خود را 

جانشینان چنگیز قلمداد کنند.
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انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
 روی خط زمان، حملٔه مغول، هالکو و تیمور را به ایران مشخص کنند.

  نقش وزیران ایرانی و فرهنگ ایرانیان مسلمان را بر هدایت و تغییر و خلق و خوی جانشینان مغول ها 
بیان کنند.

 علل رونق معماری و هنر را در زمان ایلخانان و جانشینان تیموریان بیان کنند.
 اقدامات مهم شاهرخ را بیان کنند.

 چند مورد از شاعران برجستٔه ایرانی را در این دوره معرفی کنند.

وسایل مورد نیاز برای تدریس

کتاب درسی، ترسیم خط زمان بر روی تابلوی کالس، نمایش آثار شاعران بزرگ چون مثنوی معنوی 
موالنا، دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی در کالس.  

آماده کنید
دانش آموزان در جلسٔه قبل با علل حملٔه مغول توسط چنگیز، هالکو و تیمور و شرایط پس از آن آشنا 
شده اند. نمودار خط زمان صفحٔه 109 را بر روی یک مقوای بزرگ ترسیم نمایید و به دیوار کالس نصب 
کنید تا در طی زمان باقی مانده از سال تحصیلی آن را ببینند و به تدریج نظم و توالی حملٔه مغول ها و سلسله های 

ایلخانیان و تیموریان را یاد بگیرند.
آموزش دهید

به دانش آموزان تأکید کنید که برخالف مغوالن که باعث ویرانی ایران شدند، فرزندان آنان به راه پدران 
خود نرفتند، زیرا آنان تحت تأثیر فرهنگ غنی و واالی ایران قرار گرفتند، به تدریج به دین اسالم روی آوردند 

و مسلمان شدند و به عمران و آبادی ایران پرداختند.
وزیران کاردان ایرانی همچون خواجه رشیدالدین فضل اللّٰه همدانی و خواجه نصیرالدین توسی که هردو 
و رصدخانه  بیمارستان  مدرسه،  مسجد،  زیادی چون  بناهای  آنها  از  و  بودند  ایرانی  بزرگ  دانشمندان  از 
به جای مانده است را به کالس معرفی کنید و توضیح دهید آنها سعی می کردند خوی جانشینان مغول را تغییر 

دهند و با همفکری با آنان بتوانند سرزمین های پهناور را اداره کنند.

درس 22                              بازسازی ویرانه ها
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با نشان دادن تصاویر صفحات 110 و 111، به اقدامات عمرانی و آباد کردن ویرانی ها توسط مردم اشاره کنید و 
به آنها بگویید آباد کردن این سرزمین پس از آن همه ویرانی توسط گذشتگان ما، کاری بسیار دشوار بوده است، اما 
مردم ایران همواره پرتالش و مقاوم بودند و با اراده ای بزرگ آن ویرانه ها را به شهرهایی آباد و پررونق تبدیل کردند.

و  دهید  نشان  دانش آموزان  به  ببرید  به کالس  را  مولوی  و  و حافظ  مشاهیری چون سعدی  کتاب های 
اشاره کنید این شاعران بزرگ در دورٔه مغول ها و تیموریان زندگی می کردند. با ایجاد پیوند با کتاب فارسی 
)بخوانیم( بخش هایی از آثار این بزرگان را که دانش آموزان با آنها آشنایی دارند در کالس مرور کنید و سپس 

از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه 111 را در کالس انجام دهند.
پاسخ فعالیت های 111

1 جانشینان چنگیز و تیمور به علت آشنایی با عقاید و آداب و رسوم ایرانیان، تحت تأثیر آنها قرار گرفتند 

و سعی کردند از خشونت و وحشی گری پدرانشان فاصله بگیرند و به عمران و آبادانی ایران بپردازند.
2 حاکمان دوره ایلخانی و تیموریان به اسالم روی آوردند و مسلمان شدند.

3 دلیل هوشمندی خواجه نصیرالدین توسی این بود که فهمید شمشیر و دنیا در دست دشمن است و او 

فقط قلم دارد و با فرهنگ و قلم می تواند اندیشه و رفتار دشمن را تغییر دهد. اقدام مهم او رصدخانه مراغه 
و کتابخانٔه مجاور آن بود.

4 کاربرگٔه شماره 17 را با استفاده از درس نقش خردمندان در کتاب فارسی به این شکل کامل کنید.

به پایان ببرید
با مرور و جمع بندی نقش وزیران ایرانی، رونق معماری و هنر و آثار شعرا و دانشمندان درس را به پایان 

ببرید. فعالیت شماره 2 به کار ببندیم را به دانش آموزان به عنوان تکلیف پایانی سفارش بدهید.

محورهای عمدۀ ارزشیابی

دانش آموزان، توالی حمله مغول و دوره های ایلخانان و تیموریان را روی خط زمان نشان دهند و تأثیر 
فرهنگ ایرانی را بر روی این اقوام توضیح دهند و خدمات عمده وزیران ایرانی را نام ببرند، شاعران بزرگ 

و اندیشمندان و دانشمندان این دوره و آثار آنها را معرفی کنند.

تمرین پیشنهادی برای فعالیت بیشتر 

ببندیم صفحٔه 112 را انجام دهید. از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی  به کار  تمرین شمارٔه 2 
تیمور را  و  به دوران جانشینان چنگیز  آثار مربوط  و  اطالعاتی در مورد دانشمندان، شاعران و هنرمندان 
گردآوری و با متون و تصاویر مناسب، یک روزنامه دیواری تهیه کنند و آن را در جای مناسبی در مدرسه 

نصب کنند تا مورد استفاده همٔه دانش آموزان قرار گیرد.
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کاربرگه ی شماره ی ١٧
وزيران کاردان

کوتاه  متن  يک  شخصيت ها  اين  مورد  در  زير،  کلمه های  از  استفاده  با  و  فارسی  کتاب  در  خردمندان»  «نقش  درس  به  توّجه  با 
بنويسيد.
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خواجه نصیرالدین توسی ریاضی دان در دوره ایلخانیان 
می زیست. ایلخانان پس از مغول ها به قدرت رسیدند. او 
ریاضی دان و ستاره شناسی بزرگ بود و به هالکوخان 
پیشنهاد کرد که رصدخانٔه بزرگ مراغه را بسازد. وی 

کتابخانٔه بزرگی نیز در کنار این رصدخانه بنا کرد.
در زمان سلجوقیان یکی از وزیران ایرانی به نام 
خواجه نظام الملک توسی در شهر ری رصدخانه ای 

ساخت که بسیاری از دانشمندان در آنجا به تحقیق 
مشغول شدند. در زمان خواجه نظام الملک مدارس 
شبانه روزی به نام نظامیه تأسیس شد. سعدی شاعر 
بزرگ در این مدارس تحصیل کرده است. در زمان 
این وزیر ایرانی مساجد و کاروان سراهای با شکوهی 

در ایران بنا شد.

کاربرگۀ شمارۀ 17




