
         )جهت تأیید دبیران محترم  15و  14 و 13درس (  هشتممطالعات اجتماعی پایه          

  قاسمی    - 09193601470         021 - 65442272: تلفن سفارش جزوه 

  
 - 1 .را نام ببرید  کردند حکومت ایران در هجري، هفتم قرن اوایل تا چهارم قرن اواخر ترك تبار که از ٔسلسله سه - 1

  خوارزمشاهیان -3سلجوقیان  -2غزنویان 
از  را خود حکومت چون که بودند تبار ترك دودمانی غزنویان غزنویان چه کسانی بودند و چرا به این نام معروف شدند ؟ - 2

  .شدند مشهور نام این به کردند آغاز )غزنه(غزنین  شهر

 می صورت اسالم رواج ٔبهانه به ها لشکرکشی این چه اگرچرا سلطان محمود غزنوي به هندوستان لشکرکشی کرد ؟  - 3
 از مناطقی ها لشکرکشی این در وي .داشت وجود کشور این در که بود هنگفتی ثروت طمع به اصل در اما گرفت

 ها ثروت و برد دیگر هاي سرزمین به خود با را زیادي اسیران او .کرد خراب را سومنات معبد و نمود تصرف را هندوستان
  .کرد پیشکش عباسی ٔخلیفه به را بخشی که آورد دست به زیادي غنائم و

 سالطین و بود دوستانه عباسی خلفاي با غزنویان حکومت ٔرابطهرابطه حکومت غزنوي با خلفاي عباسی چگونه بود ؟  - 4
  .دانستند می عباسی خالفت تابع و مطیع را خود محمود، سلطان ویژه به غزنوي

 خواجه وزیرش راهنمایی با توانست ارسالن سلجوقی آلب در مورد جنگ هاي آلب ارسالن سلجوقی چه می دانید ؟  - 5
 گرجستان و ارمنستان به همچنین او  .بیفزاید سلجوقی حکومت قدرت بر و کند سرکوب را داخلی رقیبان ، الملک نظام

  .گرفت اسارت به را شرقی روم امپراتور و داد شکست را رومیان ق 463 سال در مالزگرد نبرد در او .کرد لشکرکشی

 حکومت و کرد فتح را شام و ماوراءالنهر از مناطقی ويزیرا چرا سلطان ملکشاه مشهورترین سلطان سلجوقی است ؟  - 6
 می برابري ساسانیان زمان با ایران جغرافیایی ٔمحدوده دوره، آن در که طوري به .رسید قدرت اوج به او ٔدوره در سلجوقیان

  .بود یافته گسترش غرب در مدیترانه دریاي تا شرق در النهر ماوراء از و کرد

 حکومت وقتی اما بودند سلجوقیان ٔنشانده دست نخست خوارزمشاهیان، خوارزمشاهیان چگونه به قدرت رسیدند ؟ - 7
  .ند شد چیره ایران از ییها بخش بردادند و  شکست را سلجوقی سلطان آخرین ه وکرد سرپیچی آنها شد، ضعیف سلجوقی

 به را آنها فرمانروایی عباسی ٔخلیفه سو، یک از زیرا نبود ؟ محکم چندان خوارزمشاهیان حکومت هاي پایهچرا  - 8
  .نداشتند محلی فرمانروایان بر تسلطی دیگر، سوي از و شناخت نمی رسمیت

 که تأثیري علت به داشتند ؟ ایران تاریخ در بیشتري اهمیت سلجوقیان تبار، ترك ٔسلسله سه بین در چرا - 9
  .وسیع بود خیلی قلمروشان نیز  و اسالمی داشتند سرزمین هاي سایر و ایران تحوالت در

زیرا  کنند ؟ می مشاهده سلجوقیان ٔدوره از بناهایی و آثار کشور این در می روند، ترکیه به که گردشگرانی چرا  -10
  .حمله کرده بودند و آنجا را به قلمرو خود اضافه کرده بودند ) ترکیه(سلجوقیان به آسیاي صغیر 

   .یافت شهرت تاریخ در سبب همین به و کرد لشکرکشی هندوستان به بار چندین غزنوي محمود سلطان: نکته 
  .کرد تأیید عراق و ایران بر را او حکومت و داد »الدین رکن سلطان« لقب ، سلجوقی طغرلبه  عباسی ٔخلیفه: نکته 
               .بود  اصفهانپایتخت سلجوقیان شهر : نکته 

)جمعیت ایران (  13درس   
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  .گرفت دست به را حکومت مسعود سلطان پسرش محمود، سلطان از پس: نکته 

می  خوارزمشاه آنجا، شاهان به باستان عهد از و بود )آرال( خوارزم ٔدریاچه جنوب در آباد و حاصلخیز اي ناحیه خوارزم،: نکته 
                                .گفتند
 .را شکست داد  خوارزمشاهی حکومت و هجوم آورد ایران به مغول چنگیزخان: نکته 

  
 و داشت دینی و معنوي ریاست بیشتر عباسی ٔخلیفهقدرت سلطان با خلیفه عباسی در دوره سلجوقی چه تفاوتی داشت ؟  - 1

  .بود سالطین اختیار در نظامی و سیاسی قدرت
 به حکومت بخشیدن مشروعیت برايد ؟ دهن نشان خالفت دستگاه پشتیبان و مطیع را خود کردند می سعی سالطینچرا  - 2

  مردم نظر جلب و خود
 مخالفان و منتقدان و کردند می حکومت خودکامگی و ظلم با سالطینسالطین دوره سلجوقی چگونه حکومت می کردند ؟  - 3

  .بودند زیادي ثروت و امالك صاحب و داشتند پرتجملی زندگی سالطین  .کردند می مجازات سختی به را خود

  ایرانی وزیران کفایت و سیاست با چگونه به دست آورده بود ؟ را خود عظمت و قدرت سلجوقی حکومت - 4

 گله مردمانی زیرا سلجوقیاند ؟ کنن استفاده ایرانی وزیران از خود پهناور قلمروِ ٔاداره براي شدند سلجوقیان ناگزیرچرا  - 5

  .  بودند خبر بی کشورداري و شهرنشینی از گرفتند و اختیار در را نظامی و سیاسی امور شمشیر، با زور که بودند گرد بیابان و دار
  الملک نظام خواجه  -2کُندري  عمیدالملک  -1. وزیران ایرانی دوره سلجوقیان را نام ببرید  - 6
 و داشتند سلجوقی حکومت ٔاداره در مهمی نقش آن هاوزیران ایرانی چه نقشی در اداره حکومت سلجوقی داشتند ؟  - 7

  .کرد زیادي رشد معماري و هنر صنعت، بازرگانی، کشاورزي، و شد بهتر فرهنگی و اقتصادي اوضاع آنها، مدیریت ٔدرنتیجه

  .به سؤاالت زیر پاسخ دهید در مورد مدارس نظامیه  - 7
  بغداد و اصفهان نیشابور، این مدارس در کدام شهرها تأسیس شد ؟) ب   الملک نظام خواجه چه کسی این مدارس را تأسیس کرد ؟) الف

 و داشتند خاصی مقررات مدارس، این .شد می پرداخت حقوق ها، نظامیه کارکنان و مدیران مدرسان، بهاین مدارس چگونه اداره می شد ؟ ) ج

  .داشت وجود مدارس این در استادي مقام به رسیدن براي شدیدي رقابت و شدند می گزینش خاصی دقت با شاگردان و استادان

  .بود  ایرانی بزرگ انعالمیکی از  که غزالی محمد امام .یکی از استادان این مدارس را نام ببرید ) د
  معروف شاعر سعدي، .نام ببرید یکی از شاگردان معروف این مدارس را ) هـ
  هندوستان به جانشینانش و غزنوي محمود هاي لشکرکشی با زبان فارسی در هندوستان رواج پیدا کرد ؟ چگونه - 8

  ا حمله سلجوقیان به سمت غربب رواج پیدا کرد ؟ آسیاي صغیرزبان فارسی در  چگونه  - 9
   اصفهان و نیشابور ري،.بودند را نام ببرید سلجوقیان که پایتخت دوره  آباد و مهم شهرهاي -10

) میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی(  14درس   
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  بدون و دار لعاب سفالین ظروف ساختن .را نام ببرید  سلجوقی ٔدوره هنر مهم هاي جلوه چند مورد از -11

  .شده تزئین مختلف نگارهاي و نقش با که طالیی یا فام زرین ظروف و لعاب
  آن روي نقش و چرم از کتاب جلد ساختن و تذهیب خوشنویسی، کدام هنرها در دوره سلجوقی گسترش یافته بود ؟ -12

  .بود  باستان ایران حکومتی و اداري نظام از برگرفته حکومت سلجوقیان تشکیالت:  نکته 
  .داشت قرار سلطان سلجوقی، حکومت رأس در:  نکته 
  .داشت سلطان این هاي موفقیت در مؤثر نقشی لغرِطُ سلطان وزیر »کُندري عمیدالملک« :نکته 
  . داشت نفوذ زیادي و قدرت ملکشاه و ارسالن آلب وزیر »الملک نظام خواجه«: نکته 
  .بود فرمانروایان دیگر و خلیفه با سلطان ٔرابطه تنظیم وزیران، مهم وظایف از یکی: نکته 
  .شد می تشکیل مساجد در نخست درس هاي کالس ایران، به اسالم ورود از پس: نکته 
  . داشت وجود مدرسه ایران مناطق سایر از بیش خراسان شهرهاي درسلجوقیان  زمان در: نکته 
  .بود ایران مذهبی و ادبی علمی، مرکز ترین بزرگ خراسان ،به ایران  ها مغول هجوم ٔآستانه در: نکته 
  .کرد تغییر فارسی به عربی از دیوانی دفترهاي و حکومتی هاي فرمان و ها نامه سلجوقی، ٔدوره ابتداي در: نکته 
 واژه از برخی و کرد پیدا رواج ایران در نیز بود، فرمانروایان زبان که ترکی زبان هجري، ششم و پنجم هاي قرن در: نکته 
                      .یافت راه فارسی زبان به آن هاي

  .بود بناها تزئین براي ایرانی معماران مهم ابتکارات از کاري کاشی:نکته 
  . یافت گسترش شهرنشینی و شهر بازرگانی، رونق و آرامش سبب به سلجوقی ٔدوره در: نکته 
  .رسید شکوفایی و زیبایی اوج به بناها در »کاري کاشی« و »آجرکاري« هجري، هفتم تا پنجم هاي قرن در: نکته 

  
 می مغولستان سرزمین در که بودند بیابانگردي اقوام از مغوالنمغوالن چه کسانی بودند و چگونه زندگی می کردند ؟  - 1

 قبایل .برگزینند را دامداري و نشینی کوچ زندگی ٔشیوه آنها که بود شده موجب منطقه، خشک و سرد هواي و آب .زیستند
 ناگزیر مراتع کمبود و جمعیت افزایش سبب به قبایل این .نداشتند حکومتی و بودند پراکنده چنگیزخان از پیش تا مغول
  .آورند روي همسایگان و یکدیگر غارت به زندگی، تأمین براي بودند

 و درآورد خود فرمان به را مغولقبایل  که بود مغول قبایل از یکی رئیس چنگیز چنگیز خان مغول چه کسی بود ؟ - 2
  .گذاشت اجرا به و کرد تدوین چنگیزي یاساي عنوان با را قوانینی مجموعه ، آن ٔاداره براي و داد تشکیل نیرومند حکومتی

 از می کردند، مغول سپاه تسلیم را خود که کسانی بود آن» یاسا« مهم اصول از یکی چه بود ؟» یاسا« مهم اصول از یکی - 3
  .می شدند غارت و قتل عام باید می کردند، مقاومت که آنان اما بودند، امان در غارت قتل و

)چنگیز و تیمور به ایران حملۀ( 15درس   
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 جنگی هاي حیله در و داشت کامل مهارت رزمی فنون در چنگیزچنگیز خان مغول چه خصوصیاتی داشت ؟  - 4
 می اطاعت را فرمانش چرا و چون بدون باید فرزندانش حتی و سرداران سربازان، و بود رحم بی مردي وي، .بود استاد 

  .کردند

 تجاري کاروان یک اعضاي وقتی خوارزمشاه محمد سلطان زمان دربهانه چنگیز خان مغول براي حمله به ایران چه بود ؟  - 5
 این چنگیزخان .شدند کشته و دستگیر جاسوسی جرم به شهر آن حاکم دستور به بودند، آمده ایران شهرهاي از یکی به مغول

  آورد هجوم ایران به عظیم لشکري با و داد قرار بهانه را موضوع
ماوراءالنهر، بخارا، گرگانج، سمرقند، مرو، توس،  ؟گرفتند قرار مغول چنگیزخان لشکریان هجوم مورد ایران والیات کدام - 6

  نیشابور، بلخ، هرات 
با وجود شهامت و شجاعت نتوانست مغول ها را  خوارزمشاه محمد سلطان جانشین و پسر الدین، جالل چرا سلطان - 7

 نه عباسی ٔخلیفه نیز و محلی حاکمان و سرداران از برخی -2 داخلی هاي درگیري و اختالفات دلیل به -1شکست دهد ؟ 
  .شدند جنگ وارد وي با بلکه نکردند، یاري را الدین جالل تنها

 به زیادي تعداد و باختند جان ایرانیان از بسیاري هجوم، این اثر بر. چند نمونه از جنایات مغول ها در ایران را نام ببرید  - 8
 و شد ویران زیادي هاي آبادي و شهرها. فراگرفت  را ایران سراسر وحشت و ترس .شدند آواره یا درآمدند اسارت
  .سوزاندند و کردند خراب را ها کتابخانه و مدارس مساجد،  .آوردند وارد ها قنات و کشاورزي مزارع به فراوانی آسیب

 هاي قلعه و برد بین از را ایران اسماعیلیان نخست) نوه چنگیز(هالکوخان  هالکوخان چگونه حکومت ایلخانان مغول را تأسیس کرد ؟ - 9
  .کرد تأسیس را ایلخانان حکومت از بین برد و پس از آن را عباسی خالفته ، خلیف کشتن و بغداد تسخیر با سپس کرد؛ ویران را آنان
 خشم محلی، حاکمان ستمگري و عدالتی بی ایلخانان، حکومت فروپاشی با همزمانقیام سربداران چگونه شکل گرفت ؟  -10

 در سبزوار مردم .شد آغاز سبزوار در باشتین روستاي از که شد سربداران قیام بروز موجب و برانگیخت را مردم نارضایتی و
  .بودند شده ظالمان و ظلم با مقابله ٔآماده جوري، حسن شیخ و خلیفه شیخ تعلیمات اثر بر زمان آن

  »نمی دهیم ذلّت به تن دهیم، می دار به سر« : زیرا آن ها شعار می دادند به این نام معروف شد ؟ » سربداران«چرا قیام  -11
 و هنرمندان ،فتح می کرد که را والیتی و شهر هر و داد می نشان عالقه هنر، به اورابطه تیمور با هنر چگونه بود ؟  -12

  . فرستاد می )امروزي( سمرقند خود پایتخت به را صنعتگرانش
  نباید به مردم بی دفاع حمله کنند -بله  چگونه؟ کنند؟ رعایت را دیگران حقوق باید نیز جنگ هنگام در ها انسان آیا) الف -13
زیرا آثار تاریخی متعلق  -خیر  بزنند؟ صدمه کشور یک تاریخی بناهاي و فرهنگی آثار و غیرنظامیان دارند به اجازه آنها آیا) ب

  به همه مردم دنیا هستند
 غرب در هایی سرزمین فتح با سپس .کردند غارت و تسخیر را پکن ثروتمند شهر و حمله چین به مغوالن نخست: نکته 

                            .شدند نزدیک ایران مرزهاي به مغولستان،
  .آوردند هجوم ایران به خوارزمشاهیان زمان در مغوالن: نکته 
  .راندند فرمان ایران بر سال هشتاد حدود نوادگانش، و فرزندان همراه به هالکوخان: نکته 
  .رفت بین از ایران به تیمور یورش از پسحکومت سربداران : نکته 
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  .رفت میان از ایران در صفویان حکومت ظهور با سرانجام تیموریان حکومت: نکته 
  :دبیران محترم جهت سفارش جزوه با قیمت بسیار پایین با شماره هاي ذیل تماس حاصل فرمایید 
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