
 

 

 13سواالت درس 

 هجری در ایران تشکیل  شدند.  7تا اوایل قرن 4دام سلسله ها ترک تبار در قرن ک -1

 غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان     

 غزنویین تشکیل شد  کدام حکومت در شهر غزن  -2

 محمود غزنوی را بنویسید . اقدامات  سلطان -3

 ه هندبلشکرکشی  -در مرکز ایرانا ری گسترش قلمرو ایران ت  -تصرف خراسان 

 را حکومت غزنویان در زمان سلطان مسعود ضعیف شد .چ  -4

 زیرا سلطان مسعود تدبیر و توانایی پدرش دراداره ی قلمروخود را نداشت.

 کومت غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود.حرابطه -5

 ابع خلیفه عباسی می دانستند.آنان رابطه ای دوستانه داشتند و سالطین غزنوی خود را مطیع و ت

 دند.سلجوقیان چگونه به قدرت رسی   -6

نوی آنان با پذیرش اسالم و مهاجرت به ماوراء النهر توانستند قدرت رابه دست بگیرند و با شکست سلطان مسعود غز

 توانستند حکومت سلجوقی را تشکیل دهند .

 .اقدامات طغرل سلجوقی را بنویسید -7

 –تسخیر نواحی داخلی ایران و تصرف بغداد و شکست آل بویه –غزنوی  شکست سلطان مسعود

 طغرل سلجوقیلیفه ی عباسی به کدام حاکم سلجوقی لقب رکن الدین داد .            خ  -8

تصرف  –سرکوب رقیبان داخلی  –آلب ارسالن عد از طغرل سلجوقی چه کسی جانشین او شد  اقدامات اورا بنویسید. ب -9

 شکست روم شرقی  و تصرف آسیای صغیر. –ارمنستان و گرجستان 

 آلب ارسالنکدام حاکم سلجوقی توانست در نبرد مالزگرد امپراتور روم شرقی را شکست دهد .        – 10

 اصفهانلکشاه سلجوقی کدام شهر را پایتخت خود قرار داد.م -11

 وقی بعد از ملکشاه تجزیه شد.چرا دولت سلج -12

 یرا شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند.ز

 شکیل شد.تدولت خوارزمشاهیان چگونه  -13



 

 

با ضعیف شدن دولت سلجوقی حاکمان خوارزم دیگر از آنان اطاعت نمی کردند و توانستند آخرین حاکم سلجوقی را 

 بند.شکست دهند  و بر بخش های از ایران تسلط یا

 را پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم و استوار نبود چ -14

 اشتندزیرا آنان از یک سو حکومتشان توسط خلیفه عباسی تایید نمی شد . و دوم اینکه بر فرمانروایان محلی تسلط ند

 مغوالنحکومت خوارزمشاهیان توسط چه کسی از بین رفت . -1

 

 


