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غزنویان،سلجوقیانوخوارزمشاهیان

۱۳سواالت درس 



چرا بنیانگذار حکومت غزنویان به هند لشکر کشی کرد؟-1

:1خالصه 
دبه بهانه رواج اسالم ولی در اصل به دلیل غارت ثروت هن



همتر بود؟ سه سلسلۀ ترک نژاد در ایران را نام برده و بگویید کدام یک از بقیه م-2
چرا؟

: 2جواب 
خوارزمشاهیان-سلجوقیان-غزنویان

انست سلطان سلجوقی توآلب ارسالن سلجوقیان از همه مهمتر است زیرا 
زمان در جنگ مالزگرد امپراتور روم شرقی را شکست داده و اسیر خود کند و در

.دقلمرو ایران به اندازۀ دوران ساسانیان رسیسلطان ملکشاه پسرش 

!نیبسیار بسیار مهم و امتحا



سلجوقیان

طغرل: بنیانگذار

:اوج قدرت

سلطان ملکشاه
ازۀ رساندن محدوده جغرافیایی ایران به اند

دوران ساسانیان

:مهمترین اقدام 

آلب ارسالن
ینبرد مالزگرد و شکست روم شرق

!!!ولی به شکلی دیگر۲همون سوال 



غزنویان

و بعد سلطان مسعود به هندسلطان محمود لشکرکشی •

فردوسی•

غزنه: پایتخت•

سلجوقیان

طغرل: بنیانگذار•

امپراطور روم شرقی را شکست می هدآلب ارسالن: نبرد مالزگرد•

می هدقلمرو ایران را به اندازه دوران ساسانیان گسترشسلطان ملکشاه : اوج قدرت•

اصفهان: پایتخت•

خوارزمشاهیان
باعث حمله مغول به ایران شدسلطان محمد•

خوارزم: پایتخت•



یمیراثفرهنگیایراندرعصرسلجوق

۱۴سواالت درس 



.دوزیران ایرانی چه نقشی در حکومت سلجوقیان داشتند؟ توضیح دهی-1



«!را انجام بدید جالبه، البته امتحانی نیست( ۹کاربرگ)فعالیت یک»
:2جواب فعالیت 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: عرض
سازمان بازرسی کل کشور: اشراف

سازمان امور اقتصادی و مالیاتی: استیفا



؟چیست؟ و چرا به این نام معروف شده استنظامیه -2

:2خالصه 
ود او خواجه نظام الملک مدارسی در شهرهای مختلف بنیان گذاشت که به نام خ

.مدارس نظامیه نامیده می شدند



.دو تن از معروفترین استادان و شاگردان مدارس نطامیه را نام ببرید-۳



وضعیت زبان فارسی در دوران حکومت های ترک نژاد چگونه بود؟-۴

:۴خالصه 
دادند؛گسترش( غرب ایران)و سلجوقیان در آسیای صغیر( شرق ایران)غزنویان زبان فارسی را در هند

.همچنین سلجوقیان زبان دربار ایران را از عربی به فارسی تغییر دادند



!آجرکاری و کاشی کاری به صورت سوال جای خالی



حملهچنگیزوتیموربهایران

۱۵سواالت درس 



یاسا چیست؟-1

:1خالصه 
.می شدیاسا دستورات چنگیز بود که حکم قانون را داشت و سرپیچی از آن باعث شدیدترین مجازات



دلیل اصلی هجوم مغوالن به ایران و نقاط دیگر چه بود؟-2



بهانه چنگیز خان برای حمله به ایران چه بود؟-۳

:۳خالصه
قتل و غارت کاروان تجاری مغول ها در ایران



؟حملۀ مغوالن به ایران چه آثار و نتایجی در پی داشت-۴

: ۴خالصه جواب 
شهرهای آباد و مزارع -کشته و آواره شدندمردم 

ه ها کتابخانمساجد و مدارس و -کشاورزی ویران شدند
.ویران شدند



حکومت مغوالن بر ایران چگونه و توسط چه کسی شکل گرفت؟-۵



ند؟سربداران چه کسانی بودند؟ چرا به این نام معروف شد-۶



!تیمور که بود؟-۷



پیروزیفرهنگبرشمشیر

۱۶سواالت درس 



نیاکان ما چگونه بر روی ویرانه ها، شهرهای آباد ساختند؟-1

:1خالصه 
.تندوباره ساخفرهنگ ایران از زور مغوالن قوی تر بود و آنها باکمک وزیران ایرانی با فرهنگ و تمدن ایران آشنا و دلبسته شده و خرابی ها را د



.ریدخواجه نصیرالدین توسی که بود؟ مهمترین اقدامات او را نام بب-2

:2خالصه 
ساخت رصدخانه مراغه-دانشمند برجسته ایرانی و وزیر هالکوخان 



.بریدخواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی که بود؟ مهمترین اقدامات او را نام ب-۳

:۳خالصه 
امع التواریخساختن بنای ربع رشیدی و نوشتن کتاب ج-پزشک و دانشمند ایرانی که وزیر حکومت ایلخانان بود 



!سوال در صفحه بعد



؟بناهای زیر هر کدام مربوط به کدام دوره هستند-۴

غازان خان: گنبد غازان
(اولجایتو)سلطان محمد خدابنده: گنبد سلطانیه



!ینکته بسیار مهم و امتحان



!انیسوال بسیار بسیار مهم و امتح۴فعالیت 

:۴جواب فعالیت 
ب کرده به دلیل غنی بودن فرهنگ و تمدن ایران، مغوالنی که شهرها و بناها را تخری

.وشیدندبودند، تحت تأثیر فرهنگ ایران قرار گرفته و خود در بازسازی این بناها ک



متن جغرافی هشتمسواالت 
2۴و2۳و22و2۱درسهای



2۱سواالتدرس



اروپا از اطراف به کدام دریا و -1
اقیانوس ها محدود می شود؟

:1جواب سوال
ی از شمال به اقیانوس منجمد شمال

از غری به اقیانوس اطلس
از جنوب به دریای مدیترانه



.ناهمواریهای اروپا کدامند؟ توضیح دهید-2



اروپاي جواناروپاي پير

نوك تیز و بلندوکم ارتفاعگنبدیقله ها

Vتنگ و به شکلUباز و به شکلدره ها

با شیب تندشیب ومالیمکمدامنه كوهها

داردنداردانيزمين لرزه و فعاليتهاي آتش فش

:2خالصۀ جواب سوال 



اهمیت رودهای اروپا در چیست؟-4

رود ( طویل ترین)طوالنی ترین-5
اروپا کدام است؟

با توجه به نقشه 15کاربرگ شماره 
انجام شود136صفحۀ 

وشته از نظر من ولگا طوالنی تره ولی چون کتاب ن
!دانوب من هر دو تا رو توی امتحان می پذیرم



اهمیت 
رودهای 

اروپا

تولید انرژی 
الکتریکی

کشاورزی

حمل و نقل 
یو کشتیران



چرا قارّۀ اروپا پر جمعیت و -6
متراکم است؟

نژاد اروپاییان چیست؟-7



دالیل تراکم 
جمعیت در 

اروپا

پیشرفت در
علم و 
فناوری

جلگه های 
پهناور

آب و هوای 
معتدل

رودهای 
پر آب

بارندگی 
زیاد



دین مردم اروپا چیست؟-8



مسیحیت

کاتولیک

پروتستانارتودوکس

دین اسالم
در شبه 
نجزیرۀ بالکا



مهمترین کضورهای اروپا در -12
جذب گردشگر کدامند؟



:1جواب فعالیت شمارۀ 
برج پیزا در ایتالیا: شکل سه

شهر ونیز در ایتالیا: شکل چهار



22سواالتدرس•



اقیانوس هند در شرق و 
اقیانوس اطلس در غرب

،از طریق تنگۀ جبل الطارق از اروپا
ل از طریق تنگۀ باب المندب و کانا

.سوئز از آسیا جدا می شود



.ناهمواری های آفریقا را نام ببرید-3

:3خالصۀ جواب سوال 
فالت وسیع و کم ارتفاع-

شکستگی های بزرگ در پوستۀ زمین-
(خلیج)کناره های صاف و بدون بریدگی-



چرا کناره های قارۀ آفریقا برای پهلو -4
گرفتن کشتی ها و ساختن بنادر چندان 

مناسب نیست؟



رود جهان که( طویل ترین)طوالنی ترین-6
در آفریقاست چه نام دارد؟



ز چرا قارۀ آفریقا نسبت به وسعت خود ا-7
جمعیت کمی برخوردار است؟

جنگل های 
انبوه استوایی

بیابان های 
بزرگ

جنگ های زیاد

نبود بهداشت

خشکسالی و 
قحطی

:7خالصۀ جواب سوال 



نژاد و زبان مردم آفریقا چیست؟-8

:8خالصۀ جواب سوال 
مردم آفریقا از نژاد سیاه 

پوست هستند ولی در نواحی
شمال آفریقا در مجاورت 

ر دریای مدیترانه و همینطور د
ا بخش کوچکی از جنوب آفریق

.نندسفیدپوستان زندگی می ک

شمال آفریقا از مصر تا مراکش•زبان عربی

مستعمرات سابق مانند غنا، آنگوال و آفریقای جنوبی•زبان های اروپایی

سایر نقاط آفریقا•زبان های بومی 



دین مردم آفریقا چیست؟-9

:اسالم

:مسیحیت

:مذاهب ابتدایی

مردم شمال آفریقا•

نمردم مستعمره نشی•

سایر نواحی آفریقا•



را عوامل توسعه نیافتگی قارۀ آفریقا-10
.نام ببرید

نبود بهداشت–استبداد سیاسی –بی سوادی –جنگ –جغرافیا •

عوامل داخلی

استعمار کشورهای خارجی و غارت منابع آفریقا•

عوامل خارجی



جاذبه های گردشگری آفریقا را نام -11
.ببرید

سواحل مدیترانه

پارک های ملی

آثار باستانی



2۳سواالتدرس



!نکته

اقیانوس اطلس در شرق و 
اقیانوس آرام در غرب و 

اقیانوس منجمد شمالی در 
شمال



.ناهمواریهای آمریکا را نام ببرید-1



ناهمواریها

(غرب)چین خوردگی های جوان و مرتفع•

(شرق)کوه های کم ارتفاع قدیمی•

سرزمین های پست و جلگه ای•

(روشوز)راکیهایکوهرشته:شمالیآمریکای
های آندرشته کوه: آمریکای جنوبی

توده آپاالش: آمریکای شمالی

توده برزیل: آمریکای جنوبی

پیسیسیجلگه می: آمریکای شمالی
های پارانا و آمازونجلگه: آمریکای جنوبی

جزایر آنتیل و آمریکای مرکزی←آتشفشان ها 



رود مهم آمریکای شمالی چه نام دارد و به -3
کجا می ریزد؟

:جواب سوال سه
خلیج مکزیک–می سی سی پی 

پر آب ترین رود دنیا چه نام دارد و در کجا -4
واقع شده است؟

:جواب سوال چهار
آمریکای جنوبی–آمازون 

:کتاب2جواب فعالیت 
چون روی خط –جنگلهای آمازون 

.استوا واقع شده است

:کتاب3جواب فعالیت 
برزیل-اقیانوس اطلس 



نژاد مردم ساکن در قارۀ آمریکا چیست؟-5

:جواب سوال پنج
(سرخ پوستان)بومیان-1
(جربردگان آفریقایی مها)سیاه پوستان-2
(اروپاییان مهاجر)سفیدپوستان-3
دورگه ها-4



زبان مردم ساکن قارۀ آمریکا چیست؟-6

:جواب سوال شش
زبان انگلیسی در آمریکای-1

(ونفرهنگ آنگلوساکس)شمالی
ی در زبان اسپانیایی و پرتغال-2

(نفرهنگ التی)آمریکای جنوبی



دین مردم ساکن قارۀ آمریکا چیست؟-7

:جواب سوال هفت
مسیحیت پروتستان در -1

آمریکای شمالی
مسیحیت کاتولیک در -2

آمریکای جنوبی



کای مهمترین دالیل پیشرفت و توسعۀ آمری-8
!(مورد کافیه3.)شمالی را نام ببرید



چرا آمریکای جنوبی با وجود منابع زیاد -9
نتوانسته اند پیشرفت کنند؟



2۴سواالتدرس•



!چند نکته مهم



:کتاب2جواب فعالیت شماره
ر از نیمکرۀ جنوبی؛ چون پایین ت

.خط استوا واقع شده است

:کتاب3جواب فعالیت شماره
از شرق اقیانوس آرام
از غرب اقیانوس هند



.ناهمواری های استرالیا را نام ببرید-1

:خالصۀ جواب سوال یک
فالت هموار در سراسر قاره-1

رشته کوهی در شرق-2
صخره های مرجانی در شمال شرقی-3



:کتاب4جواب فعالیت شماره
اقیانوس آرام–شرق 

:کتاب5جواب فعالیت شماره
فالت هموار

:کتاب6جواب فعالیت شماره
اقیانوس –رود دارلینگ 

(خلیج بزرگ استرالیا)هند

:کتاب7جواب فعالیت شماره
ویکتوریا

حتماَ انجام شود18کاربرگ 



قله کوک



جمعیت، وسعت، زبان و دین در -2
استرالیا چگونه است؟

:2خالصه جواب سوال 
کم: جمعیت
زیاد: وسعت

انگلیسی: زبان
مسیحیت: دین



:کتاب10جواب فعالیت شماره 
زیرا مهاجران اروپایی به این قارّه آمدند و پس از مدتی برای 

ادری سرزمینهای اصلی خود دلتنگ شدند، بنابراین نام سرزمینهای م
.خود را بر روی مکانهای قارّۀ جدید گذاشتند



هند
م

آرا

ریاویکتو
مرکزی

گتونولین

رأس الجدی

راباکن

دنیسی

ملبورن

بریزبن


