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 به وقت تفکر  

 در خانه همگام با مدرسه

 درس نامه

 مطالعات اجتماعي پنجم دبستان

 

 ) ایران بعد از اسالم( 5فصل 

 )ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل مي دهند( 19درس 

 

 آموزش و پرورش تهران 18رانه دکتر قريب منطقه سدبستان پ

 

 98-99سال تحصيلي : 
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 خوانديد که با ورود عرب های مسلمان به ايران، حکومت ساسانيان منقرض شد.در سال گذشته  -1

 مردم ايران از حکومت ساسانيان ناراضي بودند. -2

 با شنيدن پيام های دين اسالم به تدريج مسلمان شدند. -3

 با ورود اسالم به سرزمين ايران، دوره ی جديدی از تاريخ ايران آغاز شد. -4

 زمين های اسالمي قرار گرفت.و ايران جزء سر -5

 تشکيل حکومت بني عباسي -6

خوانديد، خلفای بني اميه قوانين و عدالت اسالمي را رعايت نمي کردند؛ امامان را  18همانطور که در درس 

ي دانستند. يکي از گروه های ناراضي، خاندان بني مبه شهادت مي رساندند و نژاد عرب را از بقيه نژادها برتر 

 ود.عباس ب

 بني عباس با تبليغات زياد، طرف داراني در ميان ايرانيان پيدا کرده بود. -7

خاندان بني عباس، مي گفتند که مي خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسين )ع( و  -8

 يارانش را بگيرند.

 ابومسلم خراساني -9

ي را برعهده داشت. او در چند جنگ، سپاهيان بني اميه را ناراضيکي از ايرانياني بود که فرماندهي گروه های 

شکست داد و به اين ترتيب خاندان بني عباس به حکومت رسيدند. به پيروان ابومسلم، سياه جامگان مي 

 گفتند؛ زيرا اغلب لباس سياه مي پوشيدند.

تورات اسالم توجهي پس از مدتي ، خاندان بني عباس هم ستمگری را آغاز کردند. آن ها نيز به دس -10

 نداشتند و امامان شيعه و پيروان آنها را مورد اذيت و آزار قرار مي دادند.

امام موسي کاظم )ع( و امام جواد)محمدتقي()ع( به دست بني عباس به شهادت رسيدند. مرقد مطهر  -11

 اين دو امام بزرگوار در شهر کاظمين، در کشور عراق مي باشد.
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بني عباس در بغداد )عراق کنوني( بود و خلفای عباسي بر بيشتر سرزمين های مرکز اصلي حکومت  -12

 اسالمي، از جمله ايران، حکومت مي کردند.

تند، به همين دليل، اغلب وزيران خود را از سخاندان بني عباس، شيوه ی درست کشور داری را نمي دان -13

 اورشان حکومت کنند.ميان ايرانيان انتخاب مي کردند تا بتوانند بر قلمرو پهن

از اوايل قرن سوم هجری، ايرانيان به تدريج در بخش های مختلف ايران، حکومت هايي تشکيل دادند.  -14

 البته اين حکومت ها در قلمرو خالفت عباسيان قرار داشتند.

 حکومت های ايران در دوره ی خالفت عباسيان - 15

 الف( طاهریان:

نخستين حکومت ايراني تبار و مستقل ايران بعد از حمله ی اعراب بودند. آنان از تبار دهقانان خراسان بودند. 

 شهر نيشابور بود.يتخت طاهريان پاآنان به کشاورزی و عمران و آبادی اهميت مي دادند. 

 ب( صفاریان:

کنوني حکومت مي کردند. پايتخت آن  دودماني ايراني بودند. بر بخش هايي از ايران، تاجيکستان و پاکستان

 ها شهر زرنج بود. مجسمه ی يعقوب ليث صفاری )حاکم صفاريان( در شهر زابل قرار داشت.

 پ( سامانیان:

پايتخت آن ها شهر بخارا بود. مقبره ی اميراسماعيل ساماني) حاکم سامانيان( در شهر بخارا در کشور 

 ازبکستان است.

 ت( آل بویه:

ادی خيلي عالقه داشتند. به آموزش طب اهميت فراواني مي دادند. پايتخت آنها شهر های به عمران و آب

 اصفهان و ری بوده است.بند امير در فارس به دستور عضدالدوله) حاکم آل بويه( ساخته شد.
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 ث( علویان: 

پايتخت تغيير يافته انسان های پرهيزگاری بودند، از اين جهت مورد احترام مردم بودند. پايتخت آن ها آمل و 

 ساری و استرآباد بوده است.

گنبد چمستان يکي از زيباترين و بزرگ ترين بناهای تاريخي از آثار دوره ی علويان مي باشد که در مازندران، 

 ساری قرار دارد.

خلفا بر مي  ليهبعضي از اين حکومت ها با خلفای عباسي رابطه ای دوستانه داشتند و بعضي بر ع -16

 د.ستناخ

آل بويه دشمن خليفه ی عباسي بودند. يکي از فرمانروايان آل بويه توانست بغداد را فتح کند و خليفه ی  -17

 عباسي را به زندان بيندازد.

 علويان و آل بويه پيرو مذهب شيعه بودند. -18

 فرهنگ و هنر در دوره ی حکومت های ايراني  -19

و صفاريان، به زبان فارسي اهميت زيادی مي دادند و شاعران و برخي از حکومت های ايراني مانند سامانيان 

 دانشمندان را تشويق مي کردند.

 رودکي شاعر معروف دوره ی سامانيان بود. -20

فرمان روايان آل بويه و طاهريان به عمران و آبادی عالقه ی زيادی داشتند و از کشاورزان حمايت مي  -21

 بيمارستان مهمي در بغداد تاسيس کردند و به آموزش علم طب پرداختند.کردند. فرمان روايان آل بويه 

ابوعلي سينا دانشمند بزرگ ايراني، وزير يکي از شاهزادگان آل بويه بود. در زمان آل بويه مراکز علمي  -22

 ترش يافت.سشيعه گ
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 کتاب 101فعالیت ص 

 :1جواب سوال 

ان ايرانيان پيدا کرده بودند آن ها مي خواستند با ظلم و ستم بني عباس با تبليغات زياد، طرف داراني در مي

 مبارزه کنند و انتقام خون امام حسين )ع( و يارانش را بگيرند.

 ، قسمت دوم:1جواب سوال 

پس از مدتي، خاندان بني عباس هم ستمگری را آغاز کردند. آن ها نيز به دستورات اسالم توجهي نداشتند. 

ان شيعه و پيروان آن ها مورد آزار و اذيت قرار مي گرفتند. به همين علت، مردم ناراضي در اين دوره نيز، امام

 شدند.

 :2جواب سوال 

زيرا برخي از حکومت های ايراني مانند سامانيان و صفاريان، به زبان فارسي اهميت زيادی مي دادند و 

 . شاعران و نويسندگان را تشويق مي کردند

 خط زمان :
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