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 به وقت تفکر

 در خانه همگام با مدرسه

 درس نامه

 مطالعات اجتماعي پنجم دبستان

 (ایران بعد از اسالم) 5فصل 

 

 (بازسازی ویرانه ها) 22درس 

 آموزش و پرورش تهران 18دبستان پسرانه دکتر قریب منطقه 

 98-99سال تحصيلي : 

 



2 
 

 فرزندان راه پدران را ادامه ندادند. -1

چنگيز، هالکو و تيمور با حمله به ایران خرابي های زیادی به بار آوردند اما جانشينان آن ها راه پدران اگر چه 

 خود را ادامه ندادند.

 تحت تاثير عقاید و آداب و رسوم ایرانيان قرار گرفتند. فرزندان آن ها پس از آشنایي با مردم ایران -2

 آوردند و مسلمان شدند.آن ها به تدریج به دین اسالم روی  -3

آن ها همچنين سعي کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله بگيرند و عمران و آبادی در ایران را  -4

 تشویق کنند.

 وزیران ایراني -5

 بياموزند.وزیران ایراني سعي مي کردند مغوالن را راهنمایي و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها 

جانشينان چنگيز و تيمور نيز مي دانستند که بدون راهنمایي افراد الیق و شایسته، نمي توانند سرزمين های  -6

 پهناور قلمرو خود را اداره کنند.

کتاب علمي نوشت و شيدالدین فضل اهلل همداني از وزیران دانشمند دوره ی ایلخانان بود که چندین رخواجه  -7

 اهای زیادی چون مسجد، مدرسه و بيمارستان ساخته شد.به دستور او بن

خواجه نصيرالدین توسي نيز از مشاوران هالکو بود که سعي مي کرد عادت های زشت مغول ها از جمله  -8

وحشي گری هایشان را تغيير دهد. خواجه نصيرالدین توسي، ریاضي دان و ستاره شناس بزرگي بود و به همت او 

 سيس شد.رصدخانه ی مراغه تا

 رونق معماری و هنر -9

در زمان جانشينان چنگيز، هالکو و تيمور، مردم ایران به تدریج، ویرانه ها را به شهرهای آباد و پر رونق تبدیل 

 کردند و شهرنشيني را در ایران گسترش دادند.

 ه شد.حمام ها، برج ها و ... ساخت در این شهرها بناهای متعدد چون مساجد، کاروان سراها، -10

 شاهرخ پسر تيمور -11

 بر خالف پدر خود مردی نيکوکار بود و سعي مي کرد هرجا را که پدرش ویران کرده بود، آباد کند.

 شاهرخ دستور داد مدارس و کتاب خانه های متعددی بسازند. -12
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 مسجد گوهرشاد مشهد -13

 ساخته شد.نيز از بناهایي است که به همت گوهرشاد بيگم، همسر شاهرخ، 

تعدادی از شاعران بزرگ و برجسته ی ایراني یعني عطار نيشابوری، مولوی، سعدی، حافظ در دوره های  -14

 مغول و تيموری زندگي مي کردند.

کتاب مثنوی معنوی مولوی، دیوان حافظ و گلستان سعدی از آثار برجسته ی این شاعران بزرگ و برجسته  -15

 ی ایراني است.

 111فعاليت ص 

 : 1جواب سوال 

 سعي مي کردند، مغوالن را راهنمایي و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بياموزند.

 :2جواب سوال 

 نشان دهنده ی این است که مغوالن به دین اسالم روی آورده و مسلمان شده اند.

 

 ، انجام شود.17کاربرگ شماره ی 
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 پرسش هایي از متن درس:

 جانشينان چنگيز، هالکو و تيمور چه کردند؟ -1

 وزیران ایراني با مغوالن چگونه رفتار مي کردند؟ -2

 خواجه نصيرالدین توسي، که بود و چه کرد؟ -3

 خواجه رشيدالدین فضل اهلل همداني، که بود و چه کرد؟ -4

 ؟ایرانيان چه تاثيری بر جانشينان چنگيز، هالکو و تيمور گذاشتند -5

 که بود و چه کرد؟ شاهرخ -6

 مسجد گوهرشاد در کجا و به همت چه کسي ساخته شد؟ -7

 ؟چند نمونه از شاعران بزرگ ایراني در دوره های مغول و تيموری را نام ببرید -8

 

 

 

 

 

 


