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 زغنویان  ، سلجوقیان  و خوارزمشاهیان

 .زر ایزاى حکَهت کززًس تزک تثارسِ سلسلِ ّجزی ،  7قزى  اٍایل ّجزی تا 4قزى  اٍذزاس                       

 تزک تثار                                                                                  

 .هطَْر ضسًسغشًَیاى  تِ ّویي علت آى ّا تِ (غشًِ)ضْز غشًیي آغاس حکَهت اس                                   

 . تَز حاکن غشًِضسًس ،هحوَز غشًَی  ساهاًیاى ضعیف ٍ ًاتَاىسهاًی کِ                                                                                      

 .را تصزف کزز ذزاساىاٍ                                           غشًَیاى          

 .حکَهت اٍ را تِ رسویت ضٌاذت ذلیفِ عثاسی                                                                   

 زر اغلة جٌگ ّا پیزٍس ضس پطتَاًِ سپاُ ًیزٍهٌسشسلطاى هحوَز تِ                                                              

 .گستزش زاز ری زر هزکش ایزاىاٍ قلوزٍ غشًَیاى را تا                                                         

 .چٌسیي تار تِ ٌّس لطکز کطی کززاٍ زر تارید تِ ایي زلیل است کِ  ضْزتعلت                                                   

 .تَز رٍاج اسالماٍ تزای حولِ تِ ٌّس  تْاًِ                                               

 .تَز کِ زر کطَر ٌّس ٍجَز زاضت تِ طوع ثزٍت سیازی ،سلطاى هحوَز غشًَی تِ ٌّس علت اصلی لطکز کطیٍلی                                      

 



سلجوقیان او از  -3
شکست خورد و (طغرل)

مدتی بعد توسط سپاهیان 
شورشی خود به قتل رسید 

. 

بی باک او فرمانروایی  -2
بود اما تدبیر پدر  جسورو 

 .را نداشت

پس از سلطان محمود  -1
پسرش سلطان غزنوی ،
غزنوی بر تخت مسعود 

 .نشست

  محبوبیت وغزنویان از  -5
که صفاریان و  مقبولیتی

سامانیان و آل بویه در بین 
مردم داشتند ، بی بهره 

 .بودند

قدرت و حکومت  -4
نیروی نظامی غزنویان بر 

 .استوار بود

 

 کزز ٌّس هٌاطقی اس ایي کطَر را تصزفهحوَز غشًَی زر لطکز کطی ّای ذَز تِ 

 .را ذزاب کزز هعثس سَهٌاتٍ 

 سیازی تِ زست ثزٍت ٍ غٌائناٍ اسیزاى سیازی را تا ذَز تِ سزسهیي ّای زیگز تزز ٍ 

 که توسط سورنیانس ارمنی تصویر فردوسی در دربار سلطان محمود غزنوی                                                        .کززذلیفِ عثاسی پیطکص آٍرز کِ ترطی را تِ 

     .کشیده شده است                                                                                                                                    

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 راتطِ حکَهت غشًَیاى تا ذلفای عثاسی

  ًِزٍستا 

 سالطیي غشًَی تِ ٍیژُ سلطاى هحوَز ، ذَز را هطیع ٍ تاتع ذالفت عثاسی هی زاًستٌس 



 .خلیفه حکومت طغرل بر ایران و عراق را تایید کرد

 .نخست حکومت شیعه مذهب آل بویه را از بین برد

خلیفه عباسی به دلیل این اقدامات ، به 
 .داد« سلطان رکن الدین »او لقب 

بعد خطری که از جانب خالفت فاطمی 
مصر متوجه خلیفه عباسی بود ، از 

 .میان برداشت

طغرل نوه سلجوق بود که توانست سلطان مسعود غزنوی را در جنگ دندانقان 
 .  شکست دهد

پس از تسخیر مناطق مختلف ایران به 
 .  بغداد رفت

 .او در نیشابور بر تخت نشست

 سلجوقیان

 تزک تثارطایفِ ای  

  .هْاجزت کززًس هاٍراءالٌْزتِ  پذیزش اسالمتعس اس  

 .ًام زاضت سلجَق جسضاى 

 تزج سزخ اس آثار زٍرُ سلجَقیاى زر ضْز آًالیا ،تزکیِ                                          .ًام زاضت طغزلیکی اس ًَازگاى سلجَق ،  

 طغزل ٍ اقساهات ٍی

 

 

 

 

 

  

     



 

 (قَی ٍ سرت ٍ پز صالتت –آلة ارسالى تِ هعٌای ضیز ًز قَی ). تَز تزازر سازُ ٍ جاًطیي طغزل                                             

 .را سزکَب ًوایس رقیثاى زاذلی ذَز ، ذَاجِ ًظام الولک ٍسیزتَاًست تا راٌّوایی                                                    

 .اٍ تا  ایي کار تز قسرت ٍ استحکام حکَهت سلجَقی تیفشایس                                                   

 .لطکز کطی کزز ارهٌستاى ٍ گزجستاىتِ                     آلة ارسالى

 .را ضکست زاز رٍهیاىقوزی  463زر سال  ًثزز هالسگزززر                                             

 .را تِ اسارت گزفت اهپزاطَری رٍم ضزقیاٍ                                            

  (ترص آسیایی کطَر تزکیِ) آسیای صغیززر ًتیجِ ایي پیزٍسی ترص ّای ٍسیعی اس                                            

 .زرآهس تِ تصزف سپاّیاى سلجَقی                                           

 

    هٌارُ غشًیي            گٌثس علَیاى ّوساى                                                          هٌارُ قُتلُغ زر ذَارسم                                                    

     

 

 



 

 سلجَقی هلک ضاُ  

 پسز ٍ جاًطیي آلة ارسالى 

 ي ٍ قسرتوٌستزیي پازضاُ سلجَقییهطَْرتز 

 اٍ هٌاطقی اس هاٍراءالٌْز ٍ ضام را فتح کزز. 

  رسیسًسزر سهاى اٍ سلجَقیاى تِ اٍج قسرت. 

  تزاتزی هی کزز ساساًیاىزر سهاى ٍی هحسٍزُ جغزافیایی ایزاى تا سهاى. 

  ٍگستزش یافتزریای هسیتزاًِ زر غزب تا اس هاٍرالٌْززر ضزق  قلوزٍ سلجَقیاى زر سهاى ا. 

  تِ ضْزی تشرگ ٍ آتاز تثسیل ضس اصفْاىپایترت سلجَقیاى. 

                                                                                                                    

 سلجَقیاى تجشیِ ٍ فزٍپاضی                                                                                                                    

 پس اس هزگ هلکطاُ ،ضاّشازگاى ٍ فزهاًسّاى ًظاهی تزای                                                                                                               

 رسیسى تِ تاج ٍ ترت تا ّن زرگیز ضسًس ٍ ایي زرگیزی ٍ                                                                                                        

 .اذتالف تا سقَط سلجَقیاى ، ازاهِ پیسا کزز                                                                                                        

 

 جْزم ، ، فارسصفَی زتیز هطالعات اجتواعی                                                                                                                                         



 خوارزمشاهیان 

 .تَز( آرال) جٌَب زریاچِ ذَارسمذَارسم ، ًاحیِ ای حاصلریش ٍ آتاز زر  

 .هی گفتٌسذَارسهطاّیاى اس عْس تاستاى تِ ضاّاى ذَارسم ، 

 .تَزًس ًرست زست ًطاًسُ سلجَقیاىذَارسهطاّیاى  

 .ٍقتی حکَهت سلجَقیاى ضعیف ضس ،اس فزهاى آى ّا سزپیچی کززًس 

 .زاز آذزیي سلطاى سلجَقیاى راضکست سزاًجام یکی اسفزهاًزٍایاى ذَارسم 

 .ٍ تز ترص ّای سیازی اس ایزاى تسلط یافتا 

                      

 چزا پایِ ّای حکَهت ذَارسهطاّیاى چٌساى هحکن ًثَز؟                      

 سیزا ذلیفِ عثاسی فزهاًزٍایی آى ّا را تِ  -1

 .رسویت ًوی ضٌاذت

 .ًساضتٌستسلطی تز فزهاًزٍایاى هحلی  -2

 

 تِ ایزاى حولِ کزز ٍ ذَارسهطاّیاى چٌگیش ذاى هغَل زر چٌیي ضزایط

 ًستٌس زر تزاتز حولِ آى ّا ایستازگی کٌٌس زر ًتیجِ ضکست ذَرزًس ٍ ًتَا

 .رٍسگار تسیار پز رًجی تزای ایزاًیاى آغاس ضس

  

 



 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       8کارتزگِ ضوارُ  2پاسد فعالیت ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 جْزم ، ، فارسصفَی زتیز هطالعات اجتواعی . تاضیس ٍ سزافزاسپیزٍس                                                                                                         


