
 

 

 (خوارزمشاهيان و سلجوقيان و غزنويان) 13 درس

 شدند؟ مشهور نام اين به چرا غزنويان 1

 .شدند مشهور نام به اين كردند آغاز( غزنه) غزنين شهر از را خود حكومت چون كه بودند تبار ترك دودماني غزنويان 

  ؟ رسيد حكومت به چگونه غزنوي محمود 2-

 خليفه . كرد تصرف را خراسان ، غزنه بود حاكم كه غزنوي محمود ، رسيد ناتواني و ضعف تنهاي به سامانيان حكومت كه هنگامي

 . شناخت رسميت به را او حكومت نيز عباسي

 شد؟ مي پيروز هايش جنگ اغلب در غزنوي محمو سلطان چرا 3-

 در رِي ات را خود قلمرو و آورد ستد به هايي پيروزي ، ها اغلب جنگ در خود نيرومند سپاه ي پشتوانه به غزنوي محمود سلطان 

 . داد گسترش ايران مركز

  ؟ يافت شهرت تاريخ در جهت چه به محمود سلطان 4-

 .يافت شهرت تاريخ در سبب همين به كردو لشكركشي هندوستان به بار چندين

 بود؟ چه هند به هايش كشي لشكر از غزنوي محمود بهانه 5-

 وجود كشور اين در كه بود هنگفتي ثروت طمع به در اصل اما گرفت مي صورت اسالم رواج ي بهانه به ها لشكركشي اين چه اگر 

 . داشت

 بود؟ چه هند به غزنوي محود هاي لشكركشي ي نتيجه 6-

 به دخو با را زيادي اسيران او.  كرد را خراب سومنات معبد و نمود تصرف را هندوستان از مناطقي ها لشكركشي اين در وي 

 . كرد پيشكش خليفه به را بخشي كه آورد دست به زيادي غنائم و ها ثروت و برد ديگر هاي سرزمين

  شد؟ چه سرانجامش و رسيد حكومت به كسي چه محمود سلطان از پس 7-

 داشتن را پدر تدبير اما بود جسور و باك بي فرمانروايي مسعود سلطان اگر چه.  گرفت دست به را حكومت مسعود سلطان پسرش

 . رسيد قتل به خود سپاهيان شورشي توسط بعد مدتي و خورد شكست سلجوقيان زا او. 

 بود؟ چگونه عباسي خلفاي با غزنويان حكومت ي رابطه 8-

 . دانستند مي عباسي خالفت و تابع مطيع را خود ، محمود سلطان ويژه به غزنوي سالطين و بود دوستانه رابطه 

 بودند؟ كساني چه سلجوقيان 9-

 . كردند مهاجرت النهر ماوراء به اسالم پذيرش از پس بودندكه تركان از يا طايفه 

 ؟ بود كه طُغرِل 10-

 نشست تخت بر نيشابور در ، غزنوي مسعود سلطان شكست از پس طُغرِل نام به(  سلجوقيان.جد) سلجوق نوادگان از يكي 

 كرد؟ چه حكومت به رسيدن از پس طُغرِل 11-

 نبجا از كه را خطري سپس و را برانداخت بويه آل مذهب شيعه حكومت و بغدادرفت به ايران ختلفم مناطق تسخير از پس او 

 . برداشت ميان از بود عباسي خالفت متوجه مصر فاطمي خالفت

 داد؟ الدين ركن سلطان لقب طُغرِل به خليفه چرا 12-



 

 

 او حكومت و داد را لقب اين او به(  آل بويه حكومت نبرانداخت -مصر فاطمي خالفت برداشتن ميان از) طُغرِل اقدامات دليل به 

 . كرد تأييد عراق و ايران بر را

 ؟ بنويسيد را ارسالن آلب اقدامات 13-

 و قدرت رب و كند را سركوب داخلي رقيبان وزير، الملك نظام خواجه راهنمايي با توانست و بود طُغرِل جانشين و برادرزاده او 

 . كرد لشكركشي گرجستان و ارمنستان به همچنين ارسالن آلب.  بيفزايد سلجوقي حكومت استحكام

 ؟ كرد چه مالزگرد نبرد در ارسالن آلب 14-

 هاي خشب پيروزي، اين ي نتيجه در . گرفت اسارت به را شرقي روم امپراتور و داد سختي شكست را روميان مالزگرد نبرد در او 

 . آمد در جوقيسل سپاهيان تصرف به صغير آسياي از وسيعي

 كرد؟ چه و بود كه ملكشاه 15-

 در يانسلجوق و حكومت كرد فتح را شام و ماوراءالنهر از مناطقي وي.  بود سلجوقي مشهور پادشاهان ديگر از ارسالن آلب پسر

از  و كرد مي برابري ساسانيان زمان با ايران جغرافيايي محدوده ، دوره آن در كه طوري به.  رسيد قدرت اوج به او دوره

 . بود يافته گسترش غرب در مديترانه درياي تا شرق در ماوراءالنهر

  ؟ گرفت صورت چگونه سلجوقيان فروپاشي و تجزيه 16-

 تا تاختالفا اين و افتادند يكديگر جان به و تخت تاج به رسيدن براي نظامي فرماندهان و شاهزادگان ، ملكشاه مرگ از پس

 . ردك پيدا ادامه سلجوقيان سقوط

  گفتند؟ مي چه آن پادشاهان به و بود كجا در خوارزم سرزمين 17-

  گفتند يم خوارزمشاه ، آنجا شاهان به باستان عهد از و بود (آرال) خوارزم درياچه جنوب در آباد و حاصلخيز اي ناحيه خوارزم

  شوند؟ پيروز ايران از زيادي هاي بخش بر توانستند چگونه خوارزمشاهيان 18-

 ندكرد سرپيچي فرمانبري از آنها ، شد ضعيف سلجوقي حكومت وقتي اما بدند سلجوقيان و ي نشانده دست نخست زمشاهيانخوار

 . شد چيره ايران از زيادي هاي بخش بر و داد شكست سلجوقي را سلطان آخرين خوارزم فرمانروايان از يكي سرانجام و

 نبود؟ محكم چندان خوارزمشاهيان حكومت هاي پايه چرا 19-

 . نداشتند محلي فرمانروايان بر تسلطي ، ديگر سوي از و شناخت رسميت نمي به را آنها فرمانروايي عباسي ي خليفه سو يك از زيرا 

  ؟ داشتند ايران تاريخ در بيشتري اهميت سلجوقيان ، تبار ترك ي سلسله سه بين در چرا 20-

 غرب رد مديترانه درياي تا شرق در لهر ن ماوراءا از و كرد مي برابري ساسانيان با زمان ايران جغرافيايي ي محدوده زيرا

 . بود يافته گسترش

 ( نظامي نيروي) .  بود استوار....................................  بر غزنويان حكومت و قدرت -*

 ( ارسالن آلب ).  بود...........................................  طغرِل جانشين و برادرزاده -*

 (اصفهان) .  بود.........................................  شهر پايتخت ملكشاه زمان در -*

 


