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 درس دهم

 در دورة غزنوی، سلدوقی و خوارزمشاهیایران 

 ؟را توضیح دهیدپ  از سقوط ساسانیان به ایران ایران  به ترکان ورود چگونگی -1

 شیماری  هدری، نخست های سده در سیحون رود سوی آن های سرزمین و ماوراءالنهر به مسلمانان جهادی های لشکرکشی جریان در

 دلیل به آنان از زیادی عده. یافتند راه اسالمی قلمرو درون به و گرویدند اسالم دین به ای قبیله و ای طایفه یا فردی صورت به ترکان از

 و مراتیب  بیه  حتیی  آنیان  از شیماری . درآمدند مسلمان امیران و عباسیان دربار خدمت به داشتند نظامی امور در که خاصی استعداد

 .یافتند دست نظامی باالی مناصب

 غزنوی زمینه ایداد حکومتی محلی را فراهم کرد؟کدامیک از امرای  -2

 شیهر  در( ق 357)قمری هدری چهارم قرن میانه در او. رسید سسهساالری مقام به سامانیان دربار در که بود افراد این جمله از اَُلستَُگین

 غیرمسیلمان  هنید  با اسالمی هایسرزمین شرقی( ثَُغر) مرز که کنونی افغانستان شرقی نواحی های کوهستان در( غزِنین/ غزنی) غزنه

 .کرد فراهم را محلی حکومتی ایداد زمینه شد، می محسوب

 چگونگی تأسی  حکومت غزنویان را توضیح دهید؟ -3

 حکیومتی  غزنیه  شیهر  در بیود،  خراسان در سامانیان سسهساالر که الستگین نوه و سَبُکتگین فرزند محمود سامانیان، ضعف هنگامه در

 از بخشیی  و خراسان نواحی تمامی بر تدریج به سس  وی. است مشهور«  غزنویان» حکومت به ایران تاریخ در که کرد تأسی  مستقل

 .یافت سلطه سامانیان قلمرو

 رابطه محمود غزنوی و خلیفه عباسی چگونه بود؟ -4

 بیاهلل،  القادر عباسی، خلیفه حمایت کسب درپی خود حکومت تأسی  ابتدای از خود، عصر هم فرمانروایان دیگر همچون محمود

 خالفیت  مخالفیان  بیا  مبیارزه  بهانیه  به و( غزا) خدا راه در جهاد پوشش در را خود مذهبی سیاسی اقدامات از بسیاری او. برآمد

 آن تصیرف  از پ  و( ق 427) برد حمله بود، مذهب شیعه بویه آل حاکمیت تحت که ری به دلیل همین به .داد می اندام عباسی

 به فلسفه های کتاب وجود بهانه به را ندا آ مهم کتابخانه و رساند قتل به بودن اسماعیلی به بهانه را شهر مردم و علما از بسیاری

  .کشید آتش

 به هند چه بود؟بهانه و هدف محمود غزنوی از لشرکشی  -5

 طرییق  از هند فراوان ثروت به دستیابی حمالت، این از اش انگیزه و هدف که حالی در کرد؛ حمله هند به بارها خدا راه در جهاد بهانه به او

 .بود سرزمین آن های پرستشگاه و معابد غارت

 اوضاع غزنویان در زمان سلطان مسعود را توضیح دهید؟ -6

ادامه داد و این سیاست از جملیه عیواملی بیود کیه سیبب شید وی از        پ  از محمود، پسرش مسعود نیز سیاست پدر را در حمله به هند

رو، هنگیامی  اینوضعیت مردم، به خصوص سکنه خراسان که در زیر بار فشار مالیاتی حکام وی به شدت آسیب دیده بودند، غافل بماند. از 

 ا را به روی مهاجمان گشودند.که سلدوقیان به فرماندهی طغُرِل به شهرهای خراسان هدوم آوردند، مردم دروازه شهره

 ای داشت؟سلطان مسعود در چه جنگی در مقابل سلدوقیان شکست خورد و چه نتیده -7

ق (، سلطه غزنوییان بیر خراسیان پاییان یافیت، امیا        431ساز دندانقان)به دنبال شکست مسعود غزنوی از سلدوقیان در نبرد سرنوشت

 ن )افغانستان کنونی( و شمال غربی هند تا اواخر قرن ششم هدری ادامه داشت.حکومت آنان بر مناطقی از سرحدات شرقی ایرا

 سلدوقیان چه کسانی بودند؟ -8

 بودند که پ  از گرویدن به اسالم، نخست در ماوراءالنهر و سس  در خراسان مستقر شدند. ای از ترکانسلدوقیان طایفه

 تحوالت دوران طغرل سلدوقی را بنویسید. -3

ق(. او سس  شهرها و مناطق مختلف اییران   423قی پ  از تصرف نیشابور، این شهر را به عنوان مرکز حکومت خود برگزید )طُغِرل سلدو

میذهب درآورد و خیود را مُندیی    را یکی پ  از دیگری تسخیر کرد. وی سراندام به بغداد رفت و خلیفه عباسی را از تسلط آل بویه شیعه

نیز حکومت ایران و عراق را به او بخشید و دستور داد که نام وی را در خطبه بخوانند و سکه به نیام او   ق(. خلیفه 447خالفت معرفی کرد )

 را به طغرل داد.  « الدوله سلطان رکن»زنند. خلیفه همچنین لقب 

 را بنویسید.ارسالن در کدام نبرد بیزان )روم شرقی( را شکست داد؟ پیامدهای آنآلب -17
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 را شیرقی  روم امسراتیوری  سیساهیان  ،(ق 463) داد رخ مالزگیرد  در که بزرگ نبردی در سلدوقیان طغرل، جانشین ن،اَُرسال آلب زمان در

 شیرق  در سیحون رود از سلدوقیان قلمرو زمان آن در. افزودند خود متصرفات به را صغیر آسیای و کردند اسیر را امسراتور دادند، شکست

 آسییای  در سیلدوقیان  قلمیرو  توسعه. بود اسالمی دوران ایرانِ در حکومت یک قلمرو ترین وسیع این. یافت گسترش مدیترانه دریای تا

 .شد ناحیه این فرهنگی و سیاسی اوضاع تغییر و منطقه آن به ترک طوایف و قبایل مهاجرت موجب صغیر،

 سلدوقی را توضیح دهید؟ ملکشاه تحوالت دوران -11

 اطاعیت  بیه  ییا  و رفتنید  بین از محلی های حکومت و هاخاندان بیشتر نتیده در و رسید قدرت اوج به سلدوقی سلسله ملکشاه زمان در

 و قیدرت  سیر  بیر  فراوان اختالفات اثر در سلدوقیان حکومت ملکشاه، و الملکنظام خواجه مرگ دنبال به. نهادند گردن سلدوقی سلطان

 .شد تقسیم شرقی و غربی بخش دو به حکومت این قلمرو سراندام و شد ضعف دچار جانشینی

 نشد؟ محقق آرزو گذشته سلدوقیان، شکوه احیای برای سندر مانند سالطینی چرا تالش -12

 غُزها و  قراختائیان همچون مهاجمی اقوام هدوم نیز و داخلی هایدرگیری دلیل به

 دالیل ضعف دولت سلدوقی را بنویسید. -13

 داخلی  هایدرگیری -الف

 غُزها  و  قراختائیان همچون مهاجمی اقوام هدوم نیز -ب

 تقسیم قلمرو سلدوقی در ایران بین امیران مختلف  -پ

 رقابت و کشمکش بر سر قدرت -ت

 مبارزات اسماعیلیان در ایران -ث

 سلدوقیان سلطه زیر نواحی در اتابکان گرفتن قدرت -ج

 ن را بنویسید.سلدوقیان در چه نبردی در مقابل قراختاییان شکست خوردند؟ نتایج آ -14

 قَُطوان مندر به از دست رفتن ماوراءالنهر شد.ق( در نبرد  536)شکست سلدوقیان از قراختائیان 

 دولت سلدوقی چگونه منقرض شد؟ -15

 ق(، دولت سلدوقیان منقرض شد و خوارزمشاهیان قدرت را به دست گرفتند. 537با پیروزی تَُکش خوارزمشاه بر آخرین سلطان سلدوقی )

 کردند؟شدند و از چه کسانی اطاعت میشد؟ حاکمان آن چه نامیده میای گفته میخوارزم به چه منطقه -16

شد. خانیدان  گفته می زمین در قرون نخستین و میانه اسالمی بود. به حاکمان ناحیه خوارزم، خوارزمشاهخوارزم، یکی از مناطق آباد ایران

 کردند.، از سلدوقیان اطاعت میوجود استقالل داخلیحاکم بر این منطقه با 

 اقدامات سلطان محمد خوارزمشاه را بنویسید. -17

 طلبی را وجهه همت خود قرار داد و غوریان، قراختاییان و ملوک مازندران را برانداخت و بر کرمان نیز مسلط شد.سلطان محمد خوارزمشاه نیز توسعه

 توضیح دهید؟ روابط سلطان محمد خوارزمشاه و خلیفه عباسی را -18

دلیل این که حکومتش مورد تأیید خلیفه عباسی قرار نگرفت، به تیرگیی  در زمان سلطان محمد روابط خوارزمشاهیان با خالفت عباسی، به

گرایید. او که به بهانه عدم لیاقت خلیفه عباسی و با اعالم این که حکومت حق سادات حسینی است، یکیی از سیادات حسیینی  را بیرای     

 متوقف شد. دلیل برف و سرمای شدید حمله وی در همدانجایگزینی خلیفه با خود همراه کرده بود، به بغداد حمله کرد اما به

 چگونگی سقوط خوارزمشاهیان را توضیح دهید؟ -13

هیایی از  اثیر آن بخیش   بزرگترین خطا و بی تدبیری سلطان محمدخوارزمشاه، بهانه دادن به دست مغوالن برای حمله به ایران بود، کیه در 

 ایران در معرض قتل و غارت سساهیان چنگیز قرار گرفت و حکومت خوارزمشاهیان نیز ساقط شد.

 ی اداره حکومت در دوره ی غزنویان را توضیح دهید؟شیوه -27

 از. دارند نیاز ایرانی ساالران دیوان و دیوانی تشکیالت به خود توسعه به قلمرو رو اداره برای که بودند دریافته خوبی به غزنوی فرمانروایان

 .گرفتند خدمت به را بویه آل حکومت ساالران دیوان از برخی و حتی سامانی حکومت ساالراندیوان از بسیاری رو همین

 وزیران معروف سلدوقیان را نام ببرید؟ -21

 عمیدالمُلک کندری و خواجه نظام الملک توسی

 گویند؟میای الملک به چه دورهعصر نظام -22



         38                                                                                           (tiranvjahan@کانال ارتباطی تلگرام  ) –تهیه کننده: بهرام شفیعی 

عصیر  »ای برجسته است که دوران وزارت وی را می توان الملک در ساختار نظام اداری ایران عصر سلدوقی به اندازهدر این بین نقش نظام

 نامید.  « نظام الملک

 الملک چه بود؟نظامی اداره حکومت سلدوقیان از دیدگاه خواجهشیوه -23

ویت حکومت مرکزی از طریق تقویت و توسعه نظام اداری مدّنظر خود که مبتنی بیر مییراث اداری   الملک در تالش بود که با تقنظامخواجه

کهن ایرانی بود ضمن ایداد ثبات و استمرار، با نیروی سرکش امیران و نظامیان سلدوقی که به سنت های قبیله ای خود همچنیان وفیادار   

 بودند، مقابله کند.

 دیگر در تقابل بودند؟یی با یکدرون حکومت سلدوقیان چه نیروها -24

 )نظامیان(اهل قلم )دیوان ساالران( و اهل شمشیر 

 رسید و زیر نظر چه کسی بود؟ نظیریبی کدام دیوان به شکوهمندی سلدوقی، عصر در -24

 داشت. قرار وزیر آن رأس در که وزارت دیوان

 سلدوقیان را بیان نمایید. اداری نظام هایویژگی -25

 وزیر نظر زیر سلدوقی هایهمهدیوان. رسید نظیریبی شکوهمندی به داشت قرار وزیر آن رأس در که وزارت دیوان سلدوقی، عصر در

 اگر. بود سلطان خواست و اراده شد،می وی کار تداوم سبب آنچه و نداشت امنیتی هیچ خود منصب در وزیر حال این با. کردندمی کار

 .بود او انتظار در اموال مصادره و قتل یا عزل افتاد، می هراس به وی موقعیت از یا رندیده وزیر از دالیلی به بنا سلطان

 خوارزمشاهیان را با دوره سلدوقیان مقایسه کنید. اداری نظام -26

 شید،  کم سلدوقی دوره به نسبت هادیوان برخی اختیارات که تفاوت این با بود، سلدوقی اداری نظام تداوم خوارزمشاهی دوره اداری نظام

 دوره بیه  نسیبت  وزییر  نقش و قدرت دوره این در نمونه عنوان به. گردید تشکیل نیز جدید هایدیوان برخی و یافت نام تغییر دیگر برخی

 .شد حذف وزیر منصب مواردی در حتی و یافت کاهش شدت به سلدوقی

 بردند؟می سر به در کدا ایران جمعیت بخش عمده خوارزمشاهی و سلدوقی غزنوی، های حکومت دوران در -27

 روستاها

 های عمده ی شهرها در دوران غزنویان و سلدوقیان و خوارزمشاهیان را بنویسید.ویژگی -28

شهرها مانند همه ادوار تاریخی ایران از سه بخش کهندژ )ارگ(، شهرستان )شارستان( و شهر بیرونی()رَبَض( تشکیل میی شید، بیا ایین     

دلیل رشد مناسبات شهری و افیزایش جمعییت   در دوره سلدوقی بیش از ادوار پیشین گسترش یافت. این اتفاق به تفاوت که شهر بیرونی

 شهرها رخ داد. همراه با این تحول، عناصر شهر اسالمی مانند مسدد و بازار به شهر بیرونی منتقل شدند و در کنار هم قرار گرفتند.

 ببرید؟شهرهای معروف دوران سلدوقیان را نام  -23

 ری، اصفهان، مرو و نیشابور

 هایی تشکیل شده بود؟دوران غزنویان و سلدوقیان و خوارزمشاهیان بیشتر از چه گروه روستایی و شهری جمعیت مذهبی بافت -37

 دوازده شییعیان  تسینن،  پییروان  جز به. دادند می تشکیل تسنن اهل پیروان عمدتاً را دوره این روستایی و شهری جمعیت مذهبی بافت

 زنیدگی  نییز  علیوی  سادات ایران شهرهای برخی در. داشتند اکثریت نقاط برخی در و بودند پراکنده ایران شهرهای در نیز( امامیه) امامی

 اسیماعیل  امامت به که اسماعیلی مذهب پیروان. بودند ایران نشینشیعه مراکز ترینمهم جمله از قم و ساری گرگان، ری، بیهق،. کردندمی

 مخالفیان  ترینمهم گروه این. بودند پراکنده ایران روستاهای و شهرها در نیز داشتند، اعتقاد حضرت آن از پ ( ع)صادق جعفر امام فرزند

 وجیود  از. داشتند قرار آزار و تعقیب مورد حکومت سوی از همیشه دلیل همینبه و بودند سلدوقی و غزنوی حکومت دو و عباسی خالفت

 .است دست در هاییگزارش نیز ایران شهرهای برخی در زرتشتی و یهودی مسیحی، ادیان پیروان

 را نام ببرید؟ سلدوقی و غزنوی حکومت دو و عباسی خالفت مخالفان ترینمهم گروه ترینمهم -31

 اسماعیلیان

 زد؟چه عواملی به درگیری فرقه های اسالمی دامن می -32

شیان بیا فرقیه و    سلدوقیان در امور مذهبی و جانبداری آ نها از یک فرقه و میذهب و دشیمنی   ها به ویژه غزنویان ودخالت سوء حکومت

 ها دامن می زد.مذهب دیگر، به این اختالفات و درگیری

     چه بود؟ ایران مردم اقتصادی فعالیت ترین اصلی و ترین مهم خوارزمشاهی و سلدوقی غزنوی، های حکومت عصر در -33

 کشاورزی  
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 چیست؟ خوارزمشاهیان و سلدوقیان غزنویان، حاکمیت دوران چشمگیر تحوالت از یکی -34

   ایران در دهقانان اجتماعی و اقتصادی موقعیت زوال

 خوارزمشاهیان را توضیح دهید؟ و سلدوقیان غزنویان، حاکمیت وضعیت مالکیت در دوران -35

 میأموران  و فرمانرواییان  مصیادره  معیرض  در همواره امالکی چنین و بود ناپایدار و محدود بسیار زمین بر شخصی مالکیت

 اییران  در باسیتان  دوران از کیه  بیود  دیوانی یا دولتی مالکیت ایران، در زمین مالکیت شکل ترینعمده. داشت قرار آنان

 در. شید  داده افراد به... و اداری نظامی، خدمت قبال در هازمین از بخشی گذشته، همچون اسالمی دوران در. داشت رواج

 راییج  ایران غرب در و بویه آل حکومت در خصوصاً و سلدوقیان از پیش که اقطاع نظام الملکنظام تدبیر با سلدوقی عصر

 .یافت گسترش بود،

 اقطاع چیست؟ -36

 اقطاع به انواع مختلف واگذاری زمین به افراد نظامی یا صاحبان مشاغل دیوانی گفته می شد.

 کرد؟ ایفا مهمی نقش اقطاع نظام توسعه در الملک چرا نظام -37

 اقطیاع  نظیام  توسعه در بود، مانده باقی بالاستفاده و بایر پیشین ادوار از که هاییزمین کردن آباد و نظارت هدف با الملک نظام

 .کرد ایفا مهمی نقش

 الملک به ضعف و زوال حکومت سلدوقی کمک کرد؟  چرا نظام اقطاع پ  از خواجه نظام -38

پ  از نظام الملک به دلیل تمایل تدریدی صاحبان اقطاع به استقالل، سبب جدایی مناطقی شد که زمین های اقطاعی در آن 

تدریج در این دوران در اییران  ها قرار داشتند و نهایتاً به ضعف و زوال حکومت سلدوقی کمک کرد. نوع دیگر مالکیت که به

 های وقفی بود.توسعه یافت، زمین

 خوارزمشاهیان چه بود؟ و سلدوقیان غزنویان، حاکمیت دوران شهری در اقتصاد کارکردهای مترینمه -33

 جملیه  از شیهری  پیای  خیرده  گیران  صنعت و کشاورزان از مالکانه بهره دریافت نیز و زراعی محصوالت و کاال انواع توزیع و مبادله تولید،

 .بود دوره این شهری اقتصاد کارکردهای ترینمهم

 ؟کرد چشمگیری رشد طور به ایران خارجی و داخلی تدارتدر کدام دوره  -47

 سلدوقی دوره در

 کردند را بنویسید؟ کمک تدارت رشد ی سلدوقیان بهدر دوره که ترین عواملیمهم -41

 بیه  کیه  بودنید  جمله عیواملی  از کارآمد دیوانی نظام وجود و ونقل حمل توسعه و های جدید راه ایداد امنیت، و نظم برقراری قلمرو، گسترش

 .  کردند کمک تدارت رشد

 رونق تدارت در دوره ی سلدوقیان چه نتاجی به دنبال داشت؟ -42

 هیای سینگ . گذاشیت  توسیعه  بیه  شیهر رو  تسنده قلب عنوان به بازارها. یافت رشد نیز شهرنشینی و تدارت، شهر رونق با

 هیای  شییش  ظروف انواع سفالی و ظروف فلزی، اشیای برخی پرطرفدار، کشاورزی برخی محصوالت منسوجات، انواع قیمتی،

 مبادلیه  و تسهیل پولی معامالت اندام وظیفه که صرافان. شدندمی فروش و خرید مبادله و ایران مرزهای از خارج و داخل در

 .کردند ایفا تدارت خارجی توسعه در مهمی نقش داشتند، عهده به را کاالها

 ای است؟فارسی در چه دوره زبان شاعران و نویسندگان ترین بزرگ ظهور و فارسی ادبیات و زبان توسعه دوران -41

 هفتم تا چهارم های قرن

 ؟فارسی تأثیر داشت ادبیات و زبان توسعه و رونق ی غزنویان و سلدوقیان چه عواملی دردر دوره -42

 تماییل  و یافیت  رسمیت عمالً سلدوقی دوره در که فارسی به عربی از غزنویان اداری دستگاه زبان تبدیل در ایرانی ساالران دیوان هایتالش

 .  داشت بسزایی نقش فارسی ادبیات و زبان توسعه و رونق در نیز فارسی زبان به خود آثار نوشتن به دوره این دانشمندان و علما

 رسید؟ خود اوج به فارسی در چه دوره ای شعر -43

 رسید خود اوج به فارسی شعر غزنوی عصر در

 ی غزنویان را بنویسید؟ی دورهمهمترین شاعر و نویسنده -44

 فارسیی،  زبیان  ترین شیاهکارهای بزرگ از یکی بیهقی ابوالفضل و سرود است فارسی زبان و ایرانی هویت نماد که را شاهنامه فردوسی حکیم

 .نوشت را بیهقی، تاریخ یعنی



 41 (tiranvjahan@کانال ارتباطی تلگرام  ) –تهیه کننده: بهرام شفیعی 

آمد؟ فراهم فارسی ادبیات و زبان بیشتر چه هر توسعه برای مناسب ی سلدوقیان فرصتچرا در دوره -45

 و سیلدوقی  حکومیت  اداری دستگاه در ایرانی ساالران دیوان روزافزون نفوذ و نقش توسعه و آموزشی مراکز توسعه و تأسی  شهرها، رشد با

.آمد فراهم فارسی ادبیات و زبان بیشتر چه هر توسعه برای مناسب فرصت مختلف، دربارهای به نویسندگان و شعرا جذب

را نام ببرید؟ خوارزمشاهی و سلدوقی عصر نویسندگان و شاعران مشهورترین -46  

خوارزمشاهی و سلدوقی عصر نویسندگان و شاعران مشهورترین از عطار و خاقانی انوری، سنایی،

ای است؟اسالمی چه دوره هنر مهم هایدوره از یکی -47

.شودمی تلقی اسالمی هنر مهم هایدوره از یکی سلدوقی دوره

 ی سلدوقیان کمک کرد؟تر هنر و معماری دورهچه عواملی به در شکوفایی هر چه بیش -48

تیر هنیر و   حمایت دولتمردان و برخی حکام در شکوفایی هر چه بییش و  گسترش ارضی، حکومت فراگیر، توسعه شهرنشینی، رشد اقتصادی

زایی داشت.سمعماری این دوره تأثیر به

؟شدند را نام ببرید می ساخته ایرانی معماران توسط در دوره سلدوقیان  که بودند ترین بناهاییمهم -43

.شدند می ساخته ایرانی معماران توسط دوره آن در که بودند بناهایی جمله از مقابر نیز و کاروانسرا مدرسه، مسدد،  

 بنویسید؟های هنری مسدد جامع اصفهان را ویژگی -57

هیا و  مسدد جمعه اصفهان که اولین مسدد چهار ایوانی در ایران است، الگویی برای معماران مساجد در ادوار بعدی شد. کاشی هیا و گچبیری  

 کار رفته در این مسدد نیز به عنوان نمونه ای عالی از هنر این دوره محسوب می شوند.تزیینات به

 گذاشت؟ سر پشت ایران تاریخ در را خود دوران ترینخشاندر از ای یکیدر چه دوره فلزکاری -51

 سلدوقی عصر در

 ی سلدوقیان به کدا منتقل شد؟سامانی را نام ببرید و در دوره عصر سفالگری مهم مراکز -52

 یافت. انتقالتدریج به مناطق مرکزی مانند کاشان مراکز مهم سفالگری عصر سامانی از شرق ایران یعنی نیشابور و سمرقند به

 در دوره ی سلدوقیان استفاده چیزهایی برای تزیین بناهای مذهبی و غیر مذهبی کاربرد فراوانی یافت؟ -53

.استفاده از نقوش انسانی، گیاهی، جانوری و نیز نقوش هندسی برای تزیین بناهای مذهبی و غیر مذهبی کاربرد فراوانی یافت

 درس یازدهم

تیموری - مغول عصر در اقتصاد و حکومت،جامعه
 ؟مغوالن چه کسانی بودند -1

)تموچین(  متحد و قدرتمند شدند. ها، دسته هایی از قبایل زردپوست بودند که در پی اقدامات سیاسی، نظامی و حقوقی چنگیز مغول

 چرا مغوالن برای تأمین معاش خود به جنگ و هدوم به سرزمین های دیگر روی آوردند؟.-2

 نبود.  آنها اقتصادی نیازهای گوی پاسخ طبیعی دنامساع شرایط

 داشت؟ پی در باریزیان نتایج و بود فرهنگی و فکری ماهیت فاقد ایران، سرزمین به مغوالن  چرا هدوم -3

 تیوجهی  نییز  شهرنشیینی  و شیهر  به و نبودند مهمی پشینه دارای تمدنی و فرهنگی نظر از بودند چنگیز فرمان زیر که اقوامی بیشتر

 .نداشتند

 مراحل حمالت مغول به ایران را بیان نمایید؟ -4

 (ق 622 - 616) اندامید طول به سال شش ایران به مغول حمله اول موج -1

 بیه  و فراگرفیت  را اییران  سراسیر . چنگیزخیان  نوه هوالکوخان، فرماندهی به هامغول حمالت از دیگری موج بعد، سال سی حدود -2

 (.ق 654)اندامید ایلخانان حکومت تأسی 

 در چه شرایط مغوالن به ایران حمله کردند؟ -5

 از و شید  اسیالم  جهیان  قدرت تضعیف و تفرقه موجب سو یک از عباسی، خالفت با خوارزمشاهی حکومت درگیری و سیاسی اختالف

 .بماند غافل هامغول نوظهور قدرت تهدیدات از خوارزمشاه محمد سلطان که گردید سبب سوی


