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زمان تحویل تکالیف:

روز ،ساعت و مکان کالس :دوشنبه ) ساعت )8/30-10/30
هدف کلی درس :بررسی تحوالت نواحی شرقی ایران پس از دولت سلجوقیان بزرگ و تاثیر آن بر دیگر نقاط ایران و منتهی

شدن آن به حمله مغول.
هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

99/12/11

معرفی منابع اصلی درباره حکومت غوریان و خوارزمشاهیان و دالیل اهمیت این دوره

دوم

99/12/18

جغرافیای تاریخی غور و چگونگی اسالم پذیری مردم این منطقه

سوم

99/12/25

اوضاع سیاسی  ،اجتماعی و فرهنگی غور تحت حاکمیت غزنویان

چهارم

1400/01/16

سلسله آل شنسب و روابط امرای آن با غزنویان تا زمان بهرامشاه

پنجم

1400/01/23

عالء الدین جهانسوز و درگیری های بین غزنویان با غوریان

ششم

1400/01/30

دوران حاکمیت غیاث الدین محمد و روابط او با خوارزمشاهیان

هفتم

1400/02/06

پناهندگی سلطان شاه به غور و تاثیر آن بر حوادث غور

هشتم

1400/02/13

دوران حکومت شهاب الدین غوری و حوادث دوران او

نهم

1400/02/20

سقوط حکومت غوریان و حاکمیت یافتن خوارزمشاهیان بر غور

دهم

1400/02/27

موقعیت جغرافیای خوارزم و تحلیل وضعیت شهرهای مهم آن در قرن ششم و هفتم هجری

یازدهم

1400/03/03

تاریخ خوارزمشاهیان از دوره باستان تا حاکمیت یافتن غزنویان بر خوارزم

دوازدهم

1400/03/10

اصل و منشاء خوارزمشاهیان و روابط آنان با سلجوقیان از آغاز تا سلطان سنجر

سیزدهم

1400/03/17

حکومت اتسز خوارزمشاه و تقابل او با سلطان سنجر سلجوقی

تاریخی

1

چهاردهم

1400/03/24

دوران حکومت سلطان تکش و جدال او با سلطان شاه

پانزدهم

1400/03/31

حکومت سلطان محمد خوارزمشاه و تقابل با خالفت عباسی و هجوم مغول ها

شانزدهم

1400/04/07

تکاپوهای سلطان جالل الدین خوارزمشاه و سقوط نهایی خوارزمشاهیان

نحوه ارزشیابی :پایان ترم 20 :نمره

پروژه :ندارد

فعالیت کالسی :دارد

حضور و غیاب  :دارد

منابع درسی :تاریخ غوریان تالیف اصغر فروغی ابری .٢ .تاریخ خوارزمشاهیان تالیف قفس اوغلی .3 .تاریخ ایران کمبریج
جلد  5تالیف جمعی از نویسندگان .4 .تاریخ غزنویان تالیف ادومند کلیفورد باسورث .5 .تاریخ الکامل تالیف ابن اثیر.6.
منشات رشیدالدین وطواط .7.تاریخ جهانگشا تالیف عطاملک جوینی .8 .طبقات ناصری جوزجانی

وسایل کمک آموزشی :ندارد
تاریخ تنظیم99/1٢/01 :
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