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 به وقت تفکر  

 در خانه همگام با مدرسه

 

 درس نامه

 مطالعات اجتماعي پنجم دبستان

 )ایران بعد از اسالم( 5فصل 

 )کشورگشایان بی رحم( 21درس 

 

 آموزش و پرورش تهران 18دبستان پسرانه دکتر قریب منطقه 

 

 98-99سال تحصيلی : 
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 مغول ها -1

 ایران و شمال چين، سرزمين مغولستان وجود داشت.در زمان خوارزمشاهيان، در شرق 

 مغولستان -2

مغولستان سرزمينی با آب و هوای سرد و خشک بود و قبایل مغول با کمبود غذا رو به رو بودند. آن ها قبایل 

 بيابان گرد بودند و زندگی خود را بيشتر از راه غارت کاروان ها یا هجوم به سرزمين های دیگر می گذراندند.

 چنگيزخان -3

 در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، چنگيزخان حاکم مغولستان بود.

چنگيز خان مردی بسيار بی رحم و خشن بود. ا ابتدا به چين حمله کرد، اموال مردم را غارت کرد و ساکنان  -4

 شهرها را کشت. سپس چند نفر بازرگان را برای تجارت به ایران فرستاد.

بازرگانان به شهر اترار رسيدند، غایرخان حاکم آن شهر، آن ها را دستگير کرد و به سلطان محمد وقتی  -5

 خوارزمشاه خبر داد که این افراد برای جاسوسی آمده اند و بهتر است آن بازرگانان کشته شوند.

 سلطان محمد نيز سخنان حاکم را پذیرفت. -6

 ن، اموال آنان را تصاحب کرد.حاکم شهر اترار پس از کشته شدن بازرگانا -7

اترار را به او تحویل چنگيزخان پس از آنکه ماجرا را فهميد، از سلطان محمد خواست که غایرخان حاکم شهر  -8

 ن کار خودداری کرد.ایدهد. اما سلطان محمد خوارزمشاه از 

 حمله ی مغول ها به ایران -9

به ایران می گشت، وقتی ماجرای قتل بازرگانان مغول را  چنگيزخان مغول که به دنبال بهانه ای برای لشکرکشی

 شنيد به ایران حمله کرد.
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 در این زمان حکومت ایران ضعيف شده بود و در همه جا اختالف و هرج و مرج بود. -10

 حمله ی مغول ها به ایران چه تاثيری بر زندگی مردم داشت؟ -11

وارزمشاه به جای ایستادگی در مقابل دشمن، پا به فرار وقتی مغول ها به ایران حمله کردند سلطان محمد خ

 گذاشت. به این ترتيب  مغول ها وارد ایران شدند.

مغول ها به هر شهری که می رسيدند، مردم آن جا را با بی رحمی به قتل می رساندند و اموال آنان را  -12

 غارت می کردند.

د، سلطان جالل الدین خوارزمشاه، پسر سلطان محمد از جمله کسانی که در مقابل مغول ها ایستادگی کر-13

 خوارزمشاه بود.

سلطان جالل الدین خوارزمشاه، در چند جنگ، مغول ها را شکست داد اما سرانجام از چنگيزخان شکست  -14

 خورد.

 حمله ی مغول ها از وحشيانه ترین و زیان بارترین حمله ها در تاریخ ایران بوده است. -15

 سياری از کتابخانه ها را سوزاندند و آثار هنری را از بين بردند.مغول ها ب -16

 پس از مرگ چنگيز، فرزندان او تصميم گرفتند بار دیگر به ایران حمله کنند. -17

مردم مسلمان ایران حکومت مغول ها را نمی پذیرفتند، به همين دليل، در بعضی از شهرها و روستاهای  -18

 ن مغول صورت گرفت.ایران، قيام هایی ضد حاکما

 حمله ی هالکو به ایران -19

 سپاهی بزرگ به ایران حمله کرد. اچهل سال بعد از حمله ی چنگيز، هالکوخان، نوه ی او ب
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هالکو سپس به بغداد نيز لشکر کشيد و آخرین خليفه ی عباسی را به قتل رساند. و به این ترتيب، حکومت  -20

 عباسيان را برانداخت.

 سپاهيان هالکوخان به هرجا وارد می شدند، همه چيز را خراب می کردند. -21

 در نتيجه، بسياری از شهرهای ایران، ویران شد. -22

هالکو پس از فتح ایران، مراغه را پایتخت خود قرار داد و حکومتی را تاسيس کرد که به حکومت ایلخانان  -23

 شهرت یافت.

 حمله ی تيمور به ایران -24

بر  سال پس از حمله ی چنگيز، توانست به تدریج 160ز فرماندهان بی رحم مغول بود که حدود تيمور ا

 ماورالنهر حاکم شود. او ادعا می کرد که از بستگان چنگيز است.

تيمور با سپاهيانش به ایران حمله کرد. در پی این حمله، حکومت های محلی ایران از بين رفتند و دوباره  -25

 روستاهای کشور ما ویران شدند.بيشتر شهرها و 

 تيمور، چندبار به ایران هجوم آورد و سراسر ایران و کشورهای اطراف را تخریب کرد. -26

 کتاب 108فعاليت ص 

 :1جواب سوال 

 الف( چون مغول ها مردمی بيابان گرد بودند و قبایل آن ها با کمبود غذا رو به رو بودند.

 دیگر زندگی خود را می گذراندند.ب( مغول ها بيشتر از راه غارت کاروان ها یا هجوم به سرزمين های 

 ج( چنگيزخان به بهانه کشته شدن بازرگانان خود توسط غایرخان به ایران حمله کرد.
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 د( مغول ها به دنبال کشورگشایی برای خود بودند.

 :2جواب سوال 

شایی بودند و از راه غارت کاروان ها و حمله به سرزمين های دیگر زندگی خود بله، چون آن ها به دنبال کشورگ

 را می گذراندند.

 : 3جواب سوال 

 الف( بسياری از مردم به قتل رسيدند و اموال آن ها غارت شد.

 ب( بسياری از کتابخانه ها و آثار هنری از بين رفتند.

 ج( حکومت های محلی ایران از بين رفتند.

 شهرها و روستاهای دیگر ویران شدند.د( بيشتر 
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 پرسش هایی از متن درس:

 سرزمين مغولستان، چگونه سرزمينی بود؟ -1

 مردم مغول، چگونه زندگی می کردند؟ -2

 در زمان خوارزمشاهيان کدام سرزمين در شرق ایران و شمال چين قرار داشت؟ -3

 چنگيز خان چگونه مردی بود؟-4

 چنگيزخان به ایران حمله کرد؟چرا  -5

 در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، چه کسی حاکم مغولستان بود؟-6

 چنگيزخان ابتدا به کدام کشور حمله کرد و چه کار کرد؟ -7

 هالکوخان چگونه حکومت عباسيان را برانداخت؟ -8

 تيمور که بود و چه کرد؟ -9

 هالکو پس از فتح ایران چه کرد؟-10

 هنگام حمله ی مغوالن به ایران، سلطان محمد خوارزمشاهی چه کار کرد؟ -11

 در پی حمله ی تيمور و سپاهيانش به ایران، چه اتفاقی افتاد؟ -12

 حمله ی مغول ها به ایران چه تاثيری بر زندگی مردم داشت؟ -13

 حمله های چنگيز و تيمور چه نتایجی برای ایران داشت؟ -14

15- ................................................................................................. 
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