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 جمله های صحیح وغلط را مشخص کنید ودر پاسخ نامه بنويسید:
 غ-ص                                                           حمله کرد.هند خدا به ه در را بهانه جهاد  محمود غزنوی بارها به الف(
 غ-ص                                                       نبرد دندانقان بین مسعود ومحمود غزنوی در خراسان صورت گرفت.  ب(
 غ-ص                                                        طغرل پص از تسلط بر خراسان نیشابور را مرکز حکومت خود برگزید. ج(
 غ–ص                                       خلیفه بغداد لقب سلطان عماد الدواله را پس از فتح بغداد به طغرل اعطا نمود.         د(
 غ-ص                 کردندوحکومت خوارزمشاهی ساقط شد در زمان سلطان جالل الدین خوارزمشاه مغوالن به ایران حمله ه(
 غ–ص                                 قرض شد   با پیروزی اتسز بر طغرل سوم آخرین سلطان سلجوقی حکومت سلجوقیان من و(
 غ–ص                                            عای استقالل کرد اد تکش در خوارزم از ضعف حکومت سلجوقی استفاده نمود و ز(

 غ–ص                صر سلجوقیان نوشته شده است.          ح( تاریخ بیهقی ،از بزرگترین شاهکارهای ادبیات فارسی که در ع
 غ–ص                                                       فعال بود.          داد،ها تا حمله هالکوخان مغول به بغ آخرین نظامیه ط(
                       غ–ص               .     ی در خشان ترین دوران خود در تاریخ ایران را پشت سر گذاشتخوارزمشاههنر سفاگری در عصر  ی(
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 حیح را انتخاب ودر پاسخ نامه بنويسید:گزينه ص

 
 .دوران است ایناوج اقتدار سلجوقیان مربوط به الف(

 
 .شعر فارسی به اوج رسیدعصر  در اینب(
 
 . گسترش یافتواگذاری زمین به شکل اقطاع از این زمان  ج(
 
 .زندگی می کرد که در دوره غزنوی نجوم وجغرافیدانشمند علم   د(
 

  .... .بود. ،ن عالمانی که در مدارس نظامیه درس خوانده(از جمله مهمتری

 غزنوی-1
  

 سلجوقی-2     
 

 ابوریحان بیرونی-3
 
 سلجوقی ملکشاه-4

 
 امام محمد غزالی -5
 
 خوارزمشاهیان-6
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 :جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید
 ..را به خدمت گرفتند................برخی از دیوانساالران حکومت ..................... و حتی مت...بسیاری از دیوانساالران حکو برای اداره قلمرو خود نویانغز-الف

 
 ......در ایران بود...........نویان وسلجوقیان زوال ونابودی موقعیت اقتصادی واجتماعی ز تحوالت چشمگیر دوران حاکمیت غزا-ب
 
 ......بود،که از دوران باستان رواج داشت............عمده ترین شکل مالکیت در ایران -ج
 
 .گفته می شد...........واگذاری زمین به افراد نظامی یا صاحبان مشاغل .....-د
 
 ...زندگی می کرد............حکیم ابوالقاسم فردوسی نماد هویت ایران وزبان فارسی در دوره .-ه
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 ودانش های وابسته به آن داشت. ......................به تدریس فقه   مدارس نظامیه که نظام الملک تاسیس نمود،اختصاص  -و
 
 ...تعیین می شدند...............و....................پس از نظام الملک مدیران ومدرسان نظامیه ها توسط.... -ز

 
 ........گردیدند........................و..............بعدها الگوی بسیاری از نهادهای آموزش دینی در دیگرنقاط دنیایمدارس نظامیه  -ح
 

 که در دوره سلجوقیان ساخته شد...است .......................مسجد ،و(اولین مسجد چهار ایوانی در ایران
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 به سواالت چند گزینه ای پاسخ دهید)فقط یک گزینه صحیح است(.
 

 لطان غزنوی صورت گرفت ؟الف(تاسیس حکومت غزنویان در شهر غزنه توسط کدام س
 
 مسعود غزنوی– 4سبکتکین   -  3آلپتگین – 2محمود غزنوی    -1
 

 ب(بنیان گذار حکومت سلچوقی چه کسی بود ؟
 
 سنجر-4طغرل        -3ملکشاه   -2آلب ارسالن     -1
 

 ؟به خراسان چه زمانی به پایان رسید  غزنویان سلطهج( 
 
 نبرد دندانقان -2     اختالف بین محمد ومسعود     -1
 
 سر گرم شدن به لشگر کشی در هند-4           فشار مالیاتی بر مردم-3
 

 د(در زمان کدام سلطان،روابط خوارزمشاهیان با خالفت عباسی به تیرگی گرایید؟
 
 سلطان جالالدین خوارزمشاه-4سلطان محمد خوارزمشاه  -3تکش     -2اتسز   -1
 

 مذهبی در دوره سلجوقی را چه کسانی تشکیل می دادند؟ د(بیشتر جمعیت ایران از نظر
 
 اهل تسنن-2شیعیان دوازده امامی           -1
 
 پیروان مذهب اسماعیلیه-4سادات  علوی                -3
 

 ه(چه کسانی در توسعه تجارت خارجی در دوره سلجوقی نقش مهمی ایفا کردند؟
 
 سالطین سلجوقی-4یان      نظام -3بازرگانان     -2صرافان       -1
 

 ز(مدارس نظامیه در کدام شهر در زمان سلجوقی وجود نداشت؟
 
 نیشابور-4سمرقند        -3اصفهان        -2بغداد        -1
 

 ح(مرکز هنر سفال گری در ایران در دوره سلجوقی به کدام شهر انتقال یافت؟
 کاشان -4همدان         -3سمرقند        -2نیشابور      -1
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 بهانه ای صورت گرفت؟ اقدامات سیاسی محمود غزنوی با چه هدف و -5

 علت حمله محمود غزنوی به ری وکشتن علما وآتش زدن کتابخانه ی این شهر چه بود؟ -6

 ه بود؟چهدف محمود غزنوی از لشگر کشی به هند  بهانه و -7

 حمالت غزنویان به هند چه بود؟ پیامد نتایج و -8

 سلجوقیان به خراسان هجوم آورند؟ه عواملی موجب شد تا چ -9

 ؟چرا مردم خراسان دروازه های شهر ها را به روی مهاجمان سلجوقی گشودند -11

 ؟نظام اداری حکومت غزنوی را با حکومت سلجوقی مقایسه کنید -11

 ؟ه بودچهدف خواجه نظام الملک از تقویت حکومت مرکزی وتوسعه اداری  -12

 ؟آوردند درسلجوقیان در آغاز حکومت ،کدام دیوانساالران را به خدمت خود  -13

 ؟اهل شمشیر واهل قلم چه کسانی بودند -14

 موقعیت وزیر در دوره سلجوقی چگونه بود؟ -15

 ؟نظام اداری دوره سلجوقی ودوره خوارزمشاهی را با هم مقایسه کنید -16

 پیامد آن چه بود؟ نتیجه و؟ روی داد یجنگ مالزگرد بین چه کسان -17

 ؟دالیل انقراض حکومت سلجوقیان را بنویسید -18

 ؟تفاوت شهرها در دوره سلجوقی با ادوار پیشین را بنویسید -19

 ؟چرا بخش بیرونی شهر)ربض(در دوره سلجوقی گسترش بیشتری از ادوارپیشین داشت -21

 ؟شتری برخوردار بودندچرا در دوره سلجوقی طبقه بازرگانان از اهمیت بی -21

 مهم ترین مراکز شیعه نشین در دوره سلجوقی کدام شهرها بودند؟ -22

 دلیل آن چه بود؟مورد تعقیب وآزارقرار می گرفتند،کدام حکومت ها پیروان مذهب اسماعیلیه از سوی  -23

 می زدند؟ گیری فرقه ها ومذاهب در دوره غزنوی وسلجوقی دامندر چه کسانی به اختال فات و -24

 گسترش یافت؟ ای ی بودو در چه دورهرزمین داری اقطاع چه شکل از زمین دا -25

 ع چه بود؟هدف نظام الملک از واگذاری زمین به شکل اقطا -26

 عوامل رشد ورونق زبان وادبیات فارسی در دوره غزنوی وپس از آن در دوره سلجوقی چه بود؟ -27

 مورد(2ر سلجوقی وخوارزمشاهی را نام ببرید؟)شاعران ونویسندگان بزرگ عص -28

 جرا علمای دینی در دوره غزنوی وسلجوقی از جایگاه برتری برخوردار بودند؟ -29

 را بنویسید؟وره سلجوقی تاثیر به سزایی داشت عواملی که در هنر ومعماری د -31
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          تصویر روبرو متعلق به چه دوره ای است؟                          

 
 
 
 

 موفق باشید  
 


