
 

 

 ( سلجوقی عصر در ایران فرهنگی میراث)  14 درس

  ؟ داشت تفاوتی چه سلجوقی دوره در عباسی خلیفه با سلطان قدرت 1-

 .بود سالطین اختیار در نظامی و سیاسی قدرت و داشت دینی و معنوي ریاست بیشتر عباسی ٔ خلیفه

  ؟ دهند اننش خالفت دستگاه پشتیبان و مطیع را خود کردند می سعی سالطین چرا 2-

 مردم نظر جلب و خود حکومت به بخشیدن مشروعیت براي

  ؟ کردند می حکومت چگونه سلجوقی دوره سالطین 3-

 و داشتند پرتجملی زندگی سالطین.  کردند می مجازات سختی به را خود مخالفان و منتقدان و کردند می حکومت خودکامگی و ظلم با سالطین

 .دبودن زیادي ثروت و امالك صاحب

  ؟ بود آورده دست به چگونه را خود عظمت و قدرت سلجوقی حکومت 4-

 ایرانی وزیران کفایت و سیاست با

 ؟ کنند استفاده ایرانی وزیران از خود پهناور قلمروِ ٔ اداره براي شدند ناگزیر سلجوقیان چرا 5-

 بی کشورداري و رنشینیشه از و گرفتند اختیار در را نظامی و سیاسی امور شمشیر، زور با که بودند گرد بیابان و دار گله مردمانی سلجوقیان زیرا 

 . بودند خبر

 . ببرید نام را سلجوقیان دوره ایرانی وزیران 6-

 الملک نظام خواجه -2 کُندري عمیدالملک -1 

 ؟ داشتند سلجوقی حکومت اداره در نقشی چه ایرانی وزیران 7-

 ازرگانی،ب کشاورزي، و شد بهتر فرهنگی و اقتصادي اوضاع آنها، مدیریت ٔ درنتیجه و داشتند سلجوقی حکومت ٔ اداره در مهمی نقش ها آن 

 .کرد زیادي رشد معماري و هنر صنعت،

 . دهید پاسخ زیر سؤاالت به نظامیه مدارس مورد در 7-

  ؟ کرد تأسیس را مدارس این کسی چه( الف

  الملک نظام خواجه

 ؟ شد تأسیس شهرها کدام در مدارس این( ب

 بغداد و اصفهان نیشابور، 

 ؟ شد می اداره چگونه مدارس این( ج

 و داشتند خاصی مقررات مدارس، این. شد می پرداخت حقوق ها، نظامیه کارکنان و مدیران مدرسان، به 

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

 . ببرید نام را مدارس این استادان از یکی( د



 

 

 . بود ایرانی بزرگ عالمان از یکی که غزالی محمد امام 

 .  ببرید نام را مدارس این معروف شاگردان از یکی( ه

 معروف شاعر سعدي،

 ؟ کرد پیدا رواج هندوستان در فارسی زبان چگونه 8-

 هندوستان به جانشینانش و غزنوي محمود هاي لشکرکشی با 

 ؟ کرد پیدا رواج صغیر آسیاي در فارسی زبان چگونه 9-

 غرب سمت به سلجوقیان حمله با 

 . ببرید نام را بودند پایتخت که سلجوقیان دوره آباد و مهم شهرهاي 10-

 اصفهان و نیشابور ري،

 .  ببرید نام را سلجوقی ٔ دوره هنر مهم هاي جلوه از مورد چند 11 -

 .شده تزئین مختلف نگارهاي و نقش با که طالیی یا فام زرین ظروف و لعاب بدون و دار لعاب الینسف ظروف ساختن

  ؟ بود یافته گسترش سلجوقی دوره در هنرها کدام 12-

 آن روي نقش و چرم از کتاب جلد ساختن و تذهیب خوشنویسی،

 . بود باستان ایران حکومتی و اداري نظام از برگرفته سلجوقیان حکومت تشکیالت:  نکته

 .داشت قرار سلطان سلجوقی، حکومت رأس در:  نکته

 .داشت سلطان این هاي موفقیت در مؤثر نقشی طُغرِل سلطان وزیر«  کُندري عمیدالملک» نکته 

 نکته« :  الملک نظام خواجه» .  داشت زیادي نفوذ و قدرت ملکشاه و ارسالن آلب وزیر

 .بود فرمانروایان دیگر و خلیفه با سلطان ٔ رابطه یمتنظ 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 در سلجوقیان زمان در:  نکته

 .بود ایران مذهبی و ادبی علمی، مرکز ترین زرگب خراسان ، ایران به 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

 زبان به آن ايژه هوا 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

 .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 (کاشی کاري)هجري)آجرکاري( و  هفتم تا پنجم هاي قرن در:  نکته ،


