بسمه تعالی
آزمون میان ترم مطالعات پایه هشتم /درس های 31و31و31و31
نام ونام خانوادگی ........................................ :نام کالس ........................ :بهمن ماه61
الف *گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 -3خلیفه عباسی به چه کسی لقب (سلطان رکن الدین ) داده بود؟
د)سلطان محمود غزنوی
ج)طغرل
ب)ملک شاه
الف) آلب ارسالن
 -2وزیر آلب ارسالن و ملکشاه چه کسی بود؟
ج)رشیدالدین فضل اهلل
ب)خواجه نصیرالدین توسی
الف)عمید الملک کندری
د)نظام الملک
 -1بنای ربع رشیدی شامل چه بخش هایی می شد؟
د)همه موارد
ج)کتابخانه
ب)بیمارستان
الف)خانقاه
ب

*جاهای خالی را کامل کنید.
 -1سلجوقیان تشکیالت اداری و حکومتی خود را براساس تشکیالتی که از ...............و  .............به جای مانده بود پایه
گذاری کردند.
 -1خواجه نظام الملک مدارسی را در شهرهای مختلف بنیان گذاشت که همگی آنها  ....................خوانده می شدند .
-1هالکو خان پس از نابودی خالفت عباسی ،حکومت  .....................را تاسیس کرد.
-7یکی از کارهای ارزشمند خواجه نصیرالدین توسی  ،تشویق هالکو به ساختن  ........................بود.
*صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید
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-8شاهنامه بایسنقری به سفارش بایسنقر میرزا  ،شاهزاده تیموری نگار گری و تذهیب شد.
-6در قرن های سوم تا پنجم ه جری (آجرکاری و کاشی کاری ) در بنا ها به اوج زیبایی و شکوفایی رسید .
-31یکی از وظایف مهم وزیران  ،تنظیم رابطه سلطان با خلیفه و دیگر فرمانروایان بود.
 -33غزنویان دودمانی ترک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر (غزنه ) آغاز کردند به این نام
مشهور شدند.
د

*جواب کوتاه دهید .

 -32گنبد سلطانیه  ،بدستور چه کسی و در کجا ساخته شد؟
 -31بنای معروف ساخته گوهر شاد در مشهد چه نام دارد ؟
31پس از مرگ چنگیزخان چه کسی مأمور شد فتوحات مغول را در ایران و در دیگر بخش های مسلمانان
کامل کند؟
-31به چه علت هایی مغول ها به غارت یکدیگر و همسایگان می پرداختند؟.....................2..............................3
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*به این سواالت جواب کامل دهید.
-31از جلوه های مهم هنر دوره ی سلجوقی نمونه هایی را نام ببرید 1.مورد

-37چرا سلطان ملک شاه پسر آلب ارسالن از پادشاهان مشهور سلجوقی است؟

-38چرا کشور ایران با وجود این همه هجوم های وحشیانه مغول ها و تیموریان پا برجا ماند؟

-36علت و چگونگی حمله ی مغوالن به ایران را توضیح دهید.
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-21به چه علت هایی حکومت خوارزمشاهیان پایه های محکم و استواری نداشت؟
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-23قیام سربداران از کجا شروع شد ،رهبران آن چه کسانی بودند و شعار آن ها چه بود؟
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-22سه مورد از اقدامات مهم غازان خان در جهت عمران و آبادانی ایران را بنویسید.

3/1

موفق باشید.

جمع نمرات31:

