
 

 

 15سواالت درس 

 مغوالن در کدام سرزمین زندگی می کردند به چه صورت چرا؟ -1

 زیرا آب  وهوای مغولستان سرد و خشک بود. ----در سرزمین مغولستان به صورت کوچ نشینی و دامداری 

 خود ایکمبود مراتع برای تامین غذ–به دلیل افزایش جمعیت   چرا قبایل مغول در مغولستان به غارت می پرداختند. -2

که این –در زمان خوارزمشاهیان مغوالن در زمان کدام حکومت ایرانی به ایران حمله کردند . به چه بهانه ای ؟ -3

 زمانی که اعضای کاروان تجاری مغول به شهر مرزی ایران رسیدند حاکم آنجا آنان را به دستگیر و کشت.

 چرا سپاه خوارزمشاهیان دربرابر مغوالن شکست خورد. -4

وحیه خوارزمشاهیان در برخوردبا مغوالن دچار بیم وترس شد و فرار محمد خوارزمشاهی باعث ازبین رفتن رزیرا سپاه 

 سپاهیان ایران و شکست آنان شد .

 چرا جالل الدین فرزندمحمد خوارزمشاهی نتوانست در برابر مغوالن پیروزشود.؟ -5

 ی و خالفت عباسی از اوبه دلیل اختالفات و درگیر ی های داخلی  و عدم حمایت حاکمان محل

 چرا بعد از حمله مغوالن میل به گوشه نشینی درایران  رواج یافت .؟  -6

 به دلیل قتل عام و کشتار بسیار زیاد مغوالن در ایران و ترس و وحشت ایجاد  شده در اثر این حمله

 بعدا ز چنگیزخان چه کسی به ایران حمله کرد . اقدامات او را بنویسید.؟ -7

 تشکیل دولت ایلخانی درایران –تصرف بغدادو ازبین بردن خالفت عباسی  –ازبین بردن اسماعیلیان   --هالکوخان 

حاکمان وایران از نظر سیاسی یکپارچه و متحد شد   تشکیل دولت ایلخانی در ایران چه نتیجه ای به همراه داشت .؟  -8

 -یا. و ایجاد ارتباط با دولت های اروپایی و مغولی آس و سرداران محلی تحت حاکمیت و سلطه مغوالن قرار گرفتند

 اوضاع ایران بعد از مرگ ابوسعید آخرین ایلخان مغول چگونه بود.؟ -9

 ایران با ر دیگر گرفتار هرج و مرج ؛ جنگ و غارت شد  و اتحاد سیاسی و یکپارچگی ایران از بین رفت.

 ایران صورت گرفت در کجا به رهبری چه کسانی ؟کدام قیام با فروپاشی دولت ایلخانی علیه مغوالن در – -10

 یشیخ خلیفه و شیخ حسن جور   -بزوار س   -سربداران  

ز اوضاع ابا استفاده  -توسط تیمور در سمرقندحکومت تیموری به رهبری چه  کسی درایران شکل گرفت چگونه ؟  -11

 رد.پریشان و آشفته ایران که در هرگوشه از ایران خان و سرداری حکومت می ک

 

 


