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 مشخصات کلی

 به نام خدا

(          درس چهارم:آخرین امپراتوریهای مسلمان              مقطع: متوسطه     2تاریخ ایران و جهان)

 دقیقه   دبیرستان:         مهرماه:  09نام دبیر:              مدت تدریس: 

ن به دقیقه
زما

 

  مسلمان آشنایی دانش آموزان با آخرین امپراتوری های  هدف کلی

 اهداف جزیی

 دانش آموزان در پایان این درس باید:

 چگونگی تشکیل امپراتوری عثمانی را بدانند. -1

 مشهورترین پادشاهان عثمانی و اقدامات هر کدام را بدانند. -2

 با عوامل ضعف امپراتوری عثمانی آشنا شوند. -3

 چگونگی تاسیس گورکانیان هند را بدانند. -4

 نی آشنا باشند.با اقدامات اکبر شاه گورکا -5

 عوامل انحطاط و زوال گورکانیان را بدانند. -6

 

 اهداف رفتاری

 دانش آموزان در پایان این درس باید بتوانند:

 چگونگی تشکیل امپراتوری عثمانی را بیان کنند. -1

 مشهورترین پادشاهان عثمانی و اقدامات هر کدام را نام برده و شرح دهند. -2

 توضیح دهند.عوامل ضعف امپراتوری عثمانی را  -3

 چگونگی تاسیس گورکانیان هند را بیان نمایند. -4

 اقدامات اکبر شاه گورکانی را بیان نمایند. -5

 عوامل انحطاط و زوال گورکانیان را بیان کنند. -6

 

  کتاب درسی، تخته وایت برد، نقشه و تصاویر وسایل الزم

فعالیت های 

 مقدماتی

 فعالیت های قبل از تدریس: 

 ی، حضور و غیاب، دقت در وضع جسمی و روانی دانش آموزان، بررسی تکالیفسالم و احوال پرس
5 

ارزشیابی 

 تشخیصی)آغازین(

 سه انقالب مهم در قرن هجدهم نام ببرید. -1

 چه عواملی به مهاجران اروپایی در راه کسب استقالل آمریکا کمک کرد؟ -2

 پیامدهای انقالب صنعتی را بیان کنید. -3

 رژیم پادشاهی در فرانسه ناراضی بودند؟چرا طبقه متوسط از حاکمیت  -4
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 ایجاد انگیزه
آیا می دانید در عصر رنسانس که اروپائیان تمدن نوینی را پی ریزی می کردند در سرزمین های 

 اسالمی چه می گذشت؟ آیا آنان نیز در اندیشه تحول و دگرگونی بودند؟
5 

 رئوس مطالب

ضعیف شدن امپراتوری عثمانی، مرد بیمار اروپا،  تشکیل دولت عثمانی، سالطین عثمانی، عوامل

فرمان خط شریف گلخانه، دولت گورکانیان هند، اوج اقتدار گورکانیان، جانشینان اکبر شاه، انحطاط 

 و زوال گورکانیان
2 

 ارائه درس جدید

عث با اشاره به جنگمالزگرد و پیروزی ترکان سلجوقی به این نکته اشاره می شود که این پیروزی با

 گسترش اسالم، گسترش زبان فارسی ر آسیای صغیر و بروز جنگهای صلیبی شد.

با کوچ قبایل ترک مسلمان از شرق ایران به آسیای صغیر دولت عثمانی توسط یکی از این قبایل 

 بوجود آمد که تا اوایل قرن بیستم دوام داشت.

سلطان سلیم  -2سلطان محمد فاتح.  -1عثمانی که دارای شهرت جهانی بودند: سالطین 
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م.( در مورد هر کدام از سالطین و اقدامات آنان توضیحاتی 16)مشهورترین پادشاه عثمانی در قرن 

 می دهیم.

 ارائه درس جدید

 عمده ترین عوامل داخلی عقب ماندگی و انحطاط عثمانی عبارتند از:

جلوگیری از هر گونه اصالحات سیاسی و اجتماعی که به زبان اشراف و  -2. فساد اخالقی -1

جنگ  -4ستم صاحبان امالک به روستاییان و مداخله در امور سیاسی.  -3درباریان بود. 

 های مذهبی دولت عثمانی با دولت صفوی.

 مرد بیمار اروپا

ی و فرهنگی اروپا، تضادها و ضعف تشکیالت سیاسی و اداری و عقب ماندگی عثمانی از تحوالت علم

تعارضات داخلی این امپراتوری و مداخله نظامی و سیاسی اروپائیان موجب شد تا عثمانی بخش 

هایی از قلمرو خود را از دست بدهد ناتوانی دولت عثمانی در حل مشکالت داخلی و کهنه بودن 

به  11این لحاظ در قرن تشکیالت نظامی و... موجب افزایش مداخالت دولتهای اروپائی شد. به 

 امپراتوری عثمانی )مرد بیمار اروپا( گفته می شد.

در رابطه با )عصر تنظیمات(در عثمانی توضیح داده می شود. چگونگی تاسیس سلسله گورکانیان 

 هند را شرح می دهیم. دوران اوج قدرت گورکانیان در زمان اکبرشاه بود.

 اقدامات اکبر شاه شامل: 

می، شکست های دولت های کوچک مسامانان هند و تسخیر نواحی وسیعی از تاسیس ارتش دائ

جنوب و مرکز هند، به رمیت شناختن حقوق اشراف هندی و گسترش نسبی اسالم در میان آنان و 

در نهایت انجام اصالحاتی در امور قانونی و اداری و لغو رسم غیر انسانی ساتی )خود سوزی زنان هند 

 ود. همچنین در مورد جانشینان وی توضیح می دهیم.پس از مرگ همسرشان(ب

 انحطاط و زوال گورکانیان:

عشرت طلبی پادشاهان گورکانی، سیاست های خشن مذهبی، تبدیل مقام پادشاهی گورکانی به 

صورت تشریفاتی که سرانجام در قرن نوزدهم در دوره سلطه انگلیسی ها بر هند دولت گورکانی از 

 بین رفت. 

 

 تکوینی ارزشیابی

 چه عواملی موجب انحطاط و عقب ماندگی عثمانی گردید؟ -1

 عصر تنظیمات به چه دوره ای گفته می شد؟ -2

 عوامل انحطاط دولت گورکانی چه بود؟ -3

 اقدامات مهم اکبر شاه را نام ببرید؟ -4
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 تعیین تکلیف
 روابط ایذان و عثمانی در عهد صفویه را بررسی نمایند.

 برای حل اختالفات مذهبی ایران و عثمانی تحقیق کنید.در مورد پیشنهاد نادر شاه 
3 

 


