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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
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 چنگیزخان برای حمله به ایران چه بود؟بهانه  -6

 .کرد صادر را ایران به هدوم فرمان اُترار، مرزی شهر در خود اعزامی بازرگانان کشتار بهانه به مغول چنگیزخان

 نتایج حمله مغول به ایران را بنویسید؟ -7

، زوال اقتصاد کشیاورزی و تعطیلیی مراکیز    این هدوم با کشتار جمعیت، ویرانی شهرها، اسارت صنعتگران و هنرمندان، مهاجرت مردم

 ها شد.علمی و آموزشی در بخش وسیعی از مناطق شمال شرقی ایران همراه بود و باعث نابسامانی آن مناطق تا سال

 شود؟ایلخان به معنی چیست و ایلخانان به چه حکومتی گفته می -8

شود که پ  از تسلط مغوالن بر ایران بیه دسیت   به حکومتی گفته می حکومت ایلخانی یا ایلخاناناست و « خان تابع»ایلخان به معنی 

 هوالکوخان نوه چنگیزخان تشکیل شد.

 هالکو در زمان کدام فرمانروای مغوالن و با چه اهدافی به ایران حمله کرد؟ -3

ت در غرب آسییا، بیه اییران    گسترش فتوحاو  در زمان فرمانروایی برادرش منگوقاآن، به منظور نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول

 ق(. 657لشکرکشی کرد )

 نتایج حمله هالکو به ایران را بنویسید؟ -17

های مستحکم آنان از بین برد؛ سس  با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه عباسیی بیه   هوالکو، نخست قدرت اسماعیلیان را با گشودن قلعه

 گذاری کرد.ان را پایهق( و حکومت ایلخان 656)عباس پایان داد حکومت خاندان بنی

 مغوالن در کدام نبرد در مقابل مملوکان مصر شکست خوردند؟ -11

 .در عین جالوت از سساه حکومت مملوکان مصر شکست خوردند

 حاکمیت در ایران را نام ببرید؟ دوره -12

 . کرد تقسیم مسلمانی دورة و نامسلمانی دورة به توانمی را آنها حاکمیت دوره

 نامسلمانی ایلخان را توضیح دهید. ای دورههویژگی  -13

 دییوان . کردنید  بسییاری  هیای تیالش  مغیول،  فاتحان خودسرانه رفتارهای و خشونت مهار برای ایرانی بزرگان مغول، نامسلمانی دوره در

 جوینی عطاملک برادرش و جوینی محمد الدینشم  توسی، نصیرالدین خواجه چون کسانی آنان رأس در و فقها شعرا، فالسفه، ساالران،

 .آورند فراهم را غالب قوم این شدن مسلمان زمینه و کنند آشنا کشورداری آداب و ایرانی فرهنگ با را هامغول تا کوشیدند

 ایلخانان را توضیح دهید. مسلمانی های دورهویژگی -14

 غیازان  زمیان  از اییران  در هامغول مسلمانی دوره اما رسید، حکومت به آباقا از بعد که بود تکودار احمد مسلمان ایلخان اولین هرچند

 وزییرِ  همیدانی،  اهللفضیل  رشییدالدین  هیای تالش پرتو در و شد اعالم رسمی دین اسالم( ق 634) غازان شدن مسلمان با. شد شروع

 نیابودی  با که ایران سرزمین. گرفت اندام حقوقی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، هایعرصه در های گسترد اصالحات ایلخانان، کاردانِ

 بیه  غیازان  سیلطنت  عهد در بود، یافته تریمنسدم وضعیت سیاسی و جغرافیایی لحاظ به ایلخانی حکومت تشکیل و عباسی خالفت

 .رسید بیشتری اقتدار و استقالل

 تشیتت  دهیه  چهار آغازگر ،(ق 736) مغول ایلخان آخرین ابوسعید، مرگ. بودند مسلمان نیز ابوسعید پسرش و غازان جانشین اُلدایتو

 .یافت ادامه تیمور گیریقدرت زمان تا که بود ایران اجتماعی و اقتصادی اوضاع در نسبی نابسامانی و سیاسی

 آخرین ایلخان مغوالن که بود؟ -15

 ابوسعید

 ابوسعید را توضیح دهید؟ مرگ از پ  ایلخانان حکومت اوضاع -16

 منیاطق  در حکیومتی  خانیدان  چنید  سس  و داشتند درگیری و رقابت قدرت کسب سر بر چنگیز خاندان از زادگانیخان دوره این در

 .بودند آنها جمله از مظفر آل و جالیر آل هایسلسله و سربداران مذهب شیعه حکومت. آمدند وجود به ایران مختلف

 گیری تیمور چگونه بود؟النهر همزمان با قدرتاوضاع ماوراء-17

زوال حکومت ایلخانان در ایران، حاکمان مغولی ماوراءالنهر نیز رو به ضعف نهادند و رقابت و درگیری شیدیدی مییان   زمان با تقریبا هم

 سران و فرماندهان قبایل برای کسب قدرت به وجود آمد.

 ی خود درآورد؟تیمور در چند مرحله یورش ایران را تحت سیطره -18

ها، با کشتار فراوان همراه بود، سرتاسر ایران را تحت سیطره خود درآورد. مغولتیمور سس  طی سه مرحله یورش که همچون هدوم 
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جانشین تیمور که بود؟ -13

ق(. 857 - 877پ  از مرگ تیمور، شاهرخ، پسر و جانشین او بر سراسر ایران حکومت کرد )ح 

 اوضاع ایران پ  از مرگ شاهرخ را بنویسید؟ -27

کردند، با یکدیگر به رقابت و سیتیز برخاسیتند. در چنیین    موری که بر مناطق مختلف حکومت میبعد از مرگ شاهرخ، شاهزادگان تی

اوضاع و احوالی بود که قبایل ترکمان قراقویونلو  نواحی غربی و مرکزی ایران را تصرف کردند و حکومت تیموریان بیه منیاطق شیرقی    

ایران محدود شد.

حکومت تیموریان چگونه به پایان رسید؟ -21

ید.حکومت نوادگان تیمور بر ایران، در اوایل قرن دهم هدری با به قدرت رسیدن صفویان در ایران و تسلط ازبکان بر ماوراءالنهر به پایان رس

کدامیک از نوادگان تیمور در هند به حکومت رسید و نام حکومت وی چه بود؟ -22

معروف شده است.« مغوالن کبیر»یا « گورکانیان هند»بنیان گذاشت که به  مدتی بعد بابر، یکی از شاهزادگان تیموری حکومتی را در هند

های ترکمان در غرب ایران تشکیل شد؟درنیمه دوم قرن نهم هدری کدام حکومت -23

قویونلوآقو  قراقویونلو

 چرا با هدوم مغول به ایران، زندگی شهری برای مدتی دچار وقفه و افول شد؟ -24  

ها شهرهای زیادی به ویژه شهرهای بزرگ و آباد در ماوراءالنهر و خراسیان وییران شیدند و    زیرا، از یک طرف در جریان حمالت مغول 

عده زیادی از ساکنان آنها یا کشته شدند و یا به مناطق دیگری مهاجرت کردند. از طرف دیگر، یاسیا بیه عنیوان نظیام حقیوقی کیه       

 داشت.ها را از شهر و شهرنشینی برحذر میغولچنگیزخان تدوین کرده بود، م

 ایلخانان را توضیح دهید؟ یدوره در شهرنشینی و شهر -25

 تیدریج  بیه  ها،مغول نامتمدنانه رفتار مهار برای ایرانی فرهیختگان و نساالران دیوا هایتالش پی در و ایلخانی حکومت استقرار از پ 

 هیا ویرانیی  بازسیازی  برای غازان ایلخان توسط که اصالحاتی و هامغول شدن مسلمان از پ  روند این. یافت رونق شهرنشینی و شهر

( شینب )شیام  رشییدی، ( عمارت ایوان،) رَبع و رشیدیه شهرک مانند جدیدی شهرهای و هاشهرک و گرفت بیشتری سرعت شد، اندام

 احییای  به اقتصادی هایفعالیت دیگر و تدارت نسبی رشد زمان، آن در. شدند ساخته ایلخانان آخرین پایتخت سلطانیه، شهر و غازان

 .کرد کمک شهرنشینی

 تیموررا بنویسید. یدوره در شهرنشینی و های شهرویژگی -26

 که زیادی کشتارهای و هایورش وجود با تیمور. نشد زوال و رکود دچار مغول، دوره اوایل برخالف تیموریان عصر در شهرنشینی و شهر

 در تا فرستادمی خود پایتخت سمرقند، به کردمی فتح که را شهرهایی صنعتگران و هنرمندان او. بود عالقمند شهرسازی به داد، اندام

 .بکوشند شهر آن زیبایی و آبادانی

 وضعیت شهر و شهرنسینی در زمان جانشینان تیمور را بیان نمایید. -27

 زیادی توجه و عالقه هنر و فرهنگ علم، آبادی، و عمران به و گذاشتند کنار را او کشورگشایی و جنگ سیاست تیمور جانشینان

 رونیق  و رشید  ییزد  و مشیهد  شییراز،  هرات، شهرهای و شد شکوفا شهرسازی و شهر آنان دوره در دلیل همین به. دادند نشان

 .یافتند چشمگیری

 داشت؟ دنبال به چه پیامدهایی اقتصادی و اجتماعی نظر از مغول هدوم -28

 عالمیان،  مالکیین،  اجتماعی موقعیت زوال و فرهنگی و اقتصادی هایزیرساخت تخریب گسترده، هایمهاجرت جمعیت، کاهش موجب

 و تیرک  اقیوام  از تیوجهی  قابیل  جمعیت مغوالن، هدوم با آن، بر عالوه. شد عادی مردم و بانفوذ هایخاندان ساالران،دیوان بازرگانان،

 .دادند قرار تأثیر تحت را ایرانی جامعه جمعیتی و قومی بافت و شدند وارد ایران به مغولی

 را ذکر کنید؟ تیموری - مغول عصر در ایران اجتماعی قشربندی -23

 هیای،  عشییر  جامعیه  متفیاوت  تقریبیاً  گونیه  سه از نظر صرف. بود گذشته مانند نیز تیموری  مغول عصر در ایران اجتماعی قشربندی

 .شدمی تقسیم فرودست و فرادست کلی دسته دو به تیموری مغول دوره جامعه بود، معیشت شیوه بر مبتنی که شهری و روستایی

 دادند؟می تشکیل را نظامی مغول چه کسانی اشرافیت دوره ابتدای در -37

 فراوانیی  اختییارات  و امتییازات  از و دادندمی تشکیل را نظامی اشرافیت گروه سساه، فرماندهان و قبایل رؤسای مغول، دوره ابتدای در

 .بودند برخوردار
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 دادند؟ایلخانان بیشتر قشر اجتماعی را چه کسانی تشکیل می حکومت تشکیل با -31

 ایلخانیان  حمایت تحت صوفی مشایخ و اندیشمندان عالمان، نساالران، دیوا شامل ایرانی بزرگان تدریج به ایلخانان، حکومت تشکیل با

 اهیل  و بازرگانیان . کننید  مهار را مغول اشرافیت خودسری و خواهیزیاده که کردند تالش و بازیافتند را خود اجتماعی نفوذ و موقعیت

 .گرفتند قرار احترام مورد نیز هنر و حِرَُف صنعت،

 مغوالن را توضیح دهید؟ دوره در قضایی و حقوقی نظام -32

 قیوانین  اساس بر حِسبه و مظالم شرع، گانه سه محاکم. بود عرف و اسالم شریعت بر مبتنی اسالمی دوران ایرانِ در جاری قوانین بنیان

 و کردنید می عمل«  یاسا» به موسوم قوانینی مدموعه پایه بر شوند، مسلمان که آن از پیش تا هامغول. کردندمی قضاوت عرفی و دینی

 و یاسیا  هیا، مغیول  شدن مسلمان از پ . شدمی فصل و حل«  یرَُغوچی» نظر زیر و«  یرَُغو» به موسوم دادگاهی در آنها حقوقی دعاوی

 .افتاد رونق از زیادی حد تا مغولی هایسنت

 تیموریان را شرح دهید؟ دوره در قضایی و حقوقی نظام -33

 کیه  ایگونیه  بیه . شدمی گرفته کار به لشکری و سیاسی امور در خصوص به و داشت ادامه نیز تیموریان زمان تا مغوالن سنن از برخی

«  تزَُوکات» به موسوم قانونی ایمدموعه خود و کردمی افتخار مغولی هایسنت و خود مغولی نسب به بودن مسلمان وجود با نیز تیمور

 .بود ایرانیان قضایی داوری و اجتماعی زندگی مبنای عرفی و شرعی قوانین تیموریان عهد سراسر در حال این با. آورد وجود به را

 در ابتدای هدوم مغول چگونه بود؟وضعیت کشاورزی ایران  -34

های کشیاورزی و  گردانی که در حین این هدوم یا پ  از آن به سوی ایران سرازیر شدند، آسیب جدی به فعالیتهدوم مغول و سیل بیابان

منیاطق   .ای که تولید محصوالت زراعی و درآمدهای حاصل از کشیاورزی بیا کیاهش جیدی مواجیه شید      نظام آبیاری وارد آورد. به گونه

خیز و آبادترین مناطق ایران به شیمار  ماوراءالنهر و خراسان که در جریان تهاجم مغوالن بیشترین خسارت را تحمل کردند، از جمله حاصل

 ، نیز در این جهت مؤثر بود.بیگانگی مغوالن با قواعد زندگی یکدانشینی و از جمله امور کشاورزی رفتند. عالوه بر آن،می

 در زمینه اصالح کشاورزی چه اقداماتی اندام داد؟غازان خان  -35

هیای  داری به منظور پیشیرفت و رونیق فعالییت   های آبیاری و اصالح نظام زمینها و شبکهها و قوانین مالیاتی، بازسازی قناتاصالح روش

 بخش کشاورزی اندام گرفت.

 دهید؟تیموری را توضیح  – مغول دوره در تدارت و شهری اقتصاد وضعیت -36

 و چنگییز  هیای کشورگشایی. داشت بهتری مراتب به وضعیت تیموری و مغول عصر در تداری و شهری اقتصاد کشاورزی، اقتصاد برخالف

 المللیی بین تدارت توسعه زمینه و شوند متحد و یکسارچه سیاسی لحاظ به آسیا پهناور قاره در وسیعی هایسرزمین که شد موجب تیمور

 ابریشیم  جاده دوره آن در. بودند تردد حال در دریایی و زمینی مسیرهای در تداری هایکاروان تیموری  مغول عهد سراسر در. آمد فراهم

 بیا  مقایسیه  در و بیود  پررونیق  رفتمی چین و هند به( عمان) مَکران دریای و فارس خلیج در ایرانی جزایر و بنادر از که دریایی هایراه و

.بودند برخوردار بهتری زندگی از صنعتگران و بازاریان شهری، غیر مردم


