
 

 

 (ايران به تيمور و چنگيز حمله) 15 درس

 ؟ زيستند مي كجا در و بودند اقوامي چه از مغوالن 1

 . زيستند مي سيبري جنوب چين و شمال در واقع مغولستان سرزمين در كه بودند بيابانگردي اقوام از مغوالن 

 ؟ بود چگونه مغولستان مردمان زندگي ي شيوه 2-

 . برگزينند را دامداري و كوچ نشيني زندگي ي شيوه آنها كه بود شده موجب ، منطقه خشك و سرد هواي و آب 

 ؟ آوردند روي همسايگان و يكديگر غارت به مغول قبايل چرا 3-

 مبودك و جمعيت افزايش سبب به قبايل اين.  نداشتند حكومتي و بودند پراكنده خان چنگيز از پيش تا مغول قبايل 

 . آورند روي همسايگان و يكديگر غارت به ، زندگي ينتأم براي بودند ناگزير مراتع

 ؟ كرد چه و بود كه چنگيز 4-

 و داد لنيرومند تشكي حكومتي و درآورد خود فرمان زير را مغول هاي قبيله كه بود مغول قبايل از يكي رئيس چنگيز 

 . گذاشت اجرا به و كرد تدوين چنگيزي ياساي عنوان با را قوانيني مجموعه ، كشور آن ي اداره براي

  ؟ بود چه چنگيزي ياساي مهم اصول از يكي 5-

 كردند مي مقاومت كه اما آنان ، بودند امان در غارت و قتل از ، كردند مي مغول سپاه تسليم را خود كه كساني بود آن

 . شدند مي غارت و عام قتل بايد ،

 مردي ، وي.  بود استاد جنگي هاي حيله در و شتدا كامل مهارت رزمي فنون در چنگيز ؟ بود فردي چگونه چنگيز 6-

 . كردند مي اجرا را فرمانش چرا و چون بدون بايد فرزندانش حتي سربازان و و بود رحم بي

  ؟ افتادند فكري چه به شدند قدرتمند و متحد آنكه از پس مغوالن 7-

 تسخير را پكن ثروتمند شهر و حمله چين به تنخس آنها . افتادند آنها ثروت تصاحب و آباد هاي سرزمين به حمله فكر به

 . كردند غارت و

  شدند؟ نزديك ايران مرزهاي به چگونه مغوالن 8-

 . شدند نزديك ايران مرزهاي به ، مغولستان غرب در هايي سرزمين فتح با مغوالن

 ؟ بود چه ايران به حمله براي خان چنگيز ي بهانه 9-

 هب ، بودند آمده ايران از شهرهاي يكي به مغول تجاري كاروان يك اعضاي يوقت خوارزمشاه محمد سلطان زمان در 

 كريبا لش و داد قرار بهانه را موضوع اين خان چنگيز.  شدند كشته و دستگير جاسوسي جرم به شهر آن حاكم دستور

 . آورد هجوم ايران به عظيم

  ؟ كرد چه مغوالن مقابل در خوارزمشاه محمد سلطان 10-

.  كرد فرار كه شد هراس و بيم چنان دچار ، مغول سپاه با اول برخورد همان در اما ، شتافت مقابله به دمحم سلطان

 . كرد ضعيف را مردم و سپاهيان ي روحيه ، او فرار

  ؟ ببرد پيش از كاري نتوانست چرا مغوالن مقابل در خوارزمشاه الدين جالل سلطان 11-



 

 

 شرايط آن در.  نبرد پيش از كاري ، داخلي هاي درگيري و اختالفات به دليل اام شد پيروز مغوالن بر جنگ يك در او

 وي اب بلكه ، نكردند ياري را الدين جالل نه تنها عباسي ي خليفه نيز و محلي حاكمان و سرداران از برخي ، حساس

 . شدند جنگ درگير

 زيادي تعداد و باختند جان ايرانيان از سياريب ، هجوم اين اثر بر بود؟ چه ايران به چنگيزخان ي حمله ي نتيجه 12-

 ينا از.  شدند سرخوردگي دچار مردم و فراگرفت را ايران سراسر وحشت و ترس.  شدند آواره يا درآمدند اسارت به

 آسيب و كردند ويران را زيادي هاي آبادي و شهرها.  يافت رواج جامعه در اجتماع از دوري و گيري گوشه به ميل رو

 ها كتاب و كردند خراب را ها كتابخانه و مساجد همچنين مغوالن.  اوردند وارد ها قنات و كشاورزي مزارع به فراواني

 . سوزاندند را

  ؟ بنويسيد را او اقدامات بود؟ كه خان هالكو 13-

.  كند كامل اسالم ي جهان ها بخش ديگر و ايران در را مغول فتوحان شد اومأمور.  بود چنگيز ي نوه خان هالكو

 ، خليفه كشتن و بغداد تسخير اب -2 كرد تسخير را آنان هاي قلعه و برد بين از را ايران اسماعيليان -1:  او اقدامات

 . برانداخت را عباسي خالفت

 و شد تحدم و يكپارچه سياسي نظر از ايران بود؟ چگونه ايلخانان ي سلسله فرمانروايي دوران در ايران اوضاع 14-

 وليمغ هاي حكومت ساير با ايلخانان حكومت.  گرفتند قرار ، مغوالن ي سلطه و حاكميت تحت محلي سرداران و حكام

 . كرد برقرار ارتباط اروپايي هاي دولت و آسيا در

 فرو ايلخانان حكومت شد؟ وضعيتي چه دچار ايلخانان حكومت( ابوسعيد)مغول ايلخان آخرين مرگ از پس 15-

 تحادا و يكپارچگي ، شد حساب بي هاي غارت و قتل و جنگ ، شوب ،آ مرج و هرج گرفتار ديگر يك بار ايران.  پاشيد

 با و شدند مسلط آن از بخشي بر كدام هر ، مغول غير و مغول و سرداران محلي حاكمان و رفت بين از ما كشور سياسي

 . برخاستند ستيز و رقابت به يكديگر

 گريستم و عدالتي بي ؟ شد مردمي هاي قيام بروز موجب عواملي چه ، نايلخانا حكومت فروپاشي با همزمان 16-

 . شدند ايران كنار و گوشه در مردمي هاي قيام بروز موجب و برانگيخت را مردم نارضايتي و خشم ، محلي حاكمان

 مردم.  شد آغاز سبزوار در باشتين روستاي از شد؟ آغاز كساني چه تعليمات اثر بر و كجا از سربداران قيام 17-

 . بودند شده ظالمان و ظلم با مقابله ي آماده جوري حسن شيخ و خليفه شيخ تعليمات اثر زمان بر آن در سبزوار

 اكمح مأموران گستاخي و خواهي زياده از كه باشتين روستاي ساكنان ؟ شد تأسيس گنه و چ سربداران حكومت 18-

 دار به رس شعار با سپس آنان.  كردند مجازات را مغول مأموران و خاستند پا به ، بودند آمده ستوه به خراسان مغولي

 و يافت گسترش سرعت به قيام.  دادند شكست واليت آن در را مغول حاكم سپاه ، دهيم نمي ذلت به تن ، دهيم مي

 . كردند تأسيس را خود حكومت ، سبزوار شهر تصرف از پس سربداران

 فتح را آسيا از وسيعي بخش كه است تاريخ در مشهور فاتحان از يكي ركانيگو تيمور كرد؟ چه و بود كه تيمور 19-

 خونريزي و رحمي بي در تيمور.  دانست مي چنگيز خاندان از را خود او.  گذاشت بنيان را تيموري امپراتوري و كرد

 . نداشت مغول خان چنگيز از كمي دست



 

 

 ي گوشه هر بر كه ايران ي آشفته و پريشان اوضاع از استفاده سوء با كرد؟ چه النهر ماوراء بر تسلط از پس تيمور 20-

 هجوم همچون نيز تيمور هاي يرش و.  اورد يورش ما كشور به مرتبه چندين ، كرد مي حكومت و سرداري خاني آن

 و شدند تلف زيادي ي عده ، ها يورش اين جريان در.  كرد وارد مردم ايران به فراواني صدمات و آسيب ، چنگيز

 . گرديد غارت مردم دارايي و موالا

 را يرانا از وسيعي بخش شد موفق و يافت برتري خود رقيبان بر ، تيمور پسر شاهرخ كرد؟ چه و بود كه شاهرخ 21-

 . درآورد خود تسلط تحت

 ( هيانخوارزمشا) .  آوردند هجوم ايران به........................................  زمان در مغوالن -*

 ( چنگيز) .  بود ايران تاريخ فجايع از يكي...............................  هولناك هجوم -*

 ( ايلخانان).  كرد تأسيس را..................................  حكومت ، عباسي خالفت نابودي از پس هالكوخان -*

 (شيعه) .  بود ............................. مذهب پشتيبان ، سربداران حكومت -*

 ( ورتيم. )  رفت بين از ايران به...................................  يورش از پس سربداران حكومت -*

 ( سمرقند) .  بود..................................  شهر تيمور پايتخت -*

) .  دبو فتهيا گسترش.... ......................... تا.................................  مرزهاي از تيمور امپراتوري -*

 (شام - چين

 (صفويان) .  رفت انمي از ايران در.....................................  حكومت ظهور با سرانجام تيموريان حكومت -*

 

 


