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آلب ارسالن در نبرد مالزگرد در سال  ق رومیان را شکست سختی داد و امپراطور روم شرقی را به اسارت گرفت. در نتیجۀ این گزینه 3 - 31
پیروزي، بخش هاي وسیعی از آسیاي صغیر به تصرف سپاه سلجوقی درآمد.

سلجوقیان طایفه اي از نزدیکان بودند که پس از پذیرش اسالم به ماوراءالنهر مهاجرت کردند. گزینه 3 - 32

یکی از نوادگان سلجوق (جد سلجوقیان) به نام ُطغرل پس از شکست سلطان محمود غزنوي در نیشابور پس از تسخیر مناطقی از ایران و گزینه 1 - 33
برانداختن حکومت شیعه مذهب آل بویه، خطري را که از جانب ؟ فتطمی مصر متوجه خالفت عباسی بود را از میان برداشت.

سالطین سلجوقی سعی می کردند براي مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و جلب نظر مردم، خود را مطیع و پشتیبان  دستگاه خالفت نشان گزینه 3 - 34
دهد.

امام محمد غزالی، حاکم بزرگ ایرانی از استادان نظامیه بود. گزینه 2 - 35

هالکوخان در پی تکمیل فتوحات مغوالن در ایران و جهان اسالم، نخست اسماعیلیان را از بین برد و قلعه هاي آنان را ویران کرد. سپس با گزینه 3 - 36
تسخیر بغداد و کشتن خلیفه، خالفت عباسی را برانداخت.

انتقال پایتخت ایلخانان در زمان سلطان محمد خدابنده (الجایتو) و با پیشنهاد خواجه رشید الدین فضل اهللا همدانی صورت گرفت و پایتخت به گزینه 2 - 37
شهر سلطانیه منتقل گردید.

شاهرخ پسر تیمور تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایران قرار داشت، راه پدر را در جنگ و خونریزي ادامه نداد. در زمان او «هرات» به پایتختی گزینه 4 - 38
تیموریان انتخاب و به یکی از بزرگترین و با شکوه ترین شهرهاي ایران تبدیل شد.

پس از مرگ آخرین ایلخان مغول (ابوسعید) ، حکومت ایلخانان فرو پاشید. گزینه 2 - 39

سلطان محمد خدا بنده (اولجایتو) جانشین غازان خان عالقمند به عمران و آبادي بود. گزینه 1 - 40
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