
 

 

 

 

 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 غ          ص    ( ملکشاه آخرین سلطان سلجوقی توسط تگش شکست خورد. 1

 غ          ص    ( دورهی مسلمانی مغولها در ایران از زمان تکودار شروع شد.  2

 غ   ص    تیموری هرات بود. اسالم در دوره و هنری جهان ( یکی از کانونهای بزرگ علمی، فرهنگی 3

 صحیح را انتخاب کنید. زینهگ

 ( کدام امیر غزنوی، زمینه ایجادیک حکومت محلی به نام غزنویان را فراهم کرد.1

 د(مسعودج(محمود ب(سبکتکینالف(البنکین

  فرمانروایی برادرش ..... به ایران حمله کرد.( هالکوخان در زمان و 2

 د(الجایتوج(غازان خانب(قوبیالی خانالف(منگوقاآن

  ( مغوالن در آغاز پیرو آیین ساده به نام ..... بودند.3

 د(برهماج(کنفوسیوس ب(شمنیالف(بودا

 دام شاه صفوی قندهار توسط گورکانیان هند از ایران جدا شد.( در زمان ک4

 د(شاه سلیمانج(شاه صفی شاه عباس اول ب( الف(شاه عباس دوم

 ( حکومت صفویان توسط کدام گروه به انحطاط رفت.5

 کانیان هندد(گورج(افغانهاب(عثمانیانالف(ازبکان

 وتاه دهید.به سواالت زیر پاسخ ک

 (اهل قلم و اهل شمشیر چه کسانی بودند.1

ارزمشاهیان با خالفت عباسی به تیرگی (به چه علت در زمان سلطان محمود خوارزمشاه، روابط خو2

 گرایید.

 (اصالحات غازان خان را نام ببرید.3

 (اقطاع چیست؟4

 دبیر مربوطه : نام و نام خانوادگی:

 ،01،00،01،0س : درتاریخ امتحان:



 
 از حمله پی در پی به هند چه بود؟ محمود غزنویبهانه (5

 ؟مات شاه اسماعیل اول صفوی چه بود(مهم ترین اقدا6

 شود؟ (چرا شورش افغانها به اصفهان یک تهاجم خارجی محسوب نمی7

 صفویان رو به انحطاط و زوال رفت؟ (در زمان کدام شاه صفوی سلسله8

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 (یاسا چیست؟1

 ار وقفه و افول شد؟به ایران زندگی شهری برای مدتی دچ(به چه دلیل با حمله مغوالن 2

 یامدهایی داشت؟مغول به ایران چه پ(موج اول حمله 3

 به دنبال داشت؟ هایییل صفوی چه پیامد(رسمی شدن مذهب شیعه در ایران توسط شاه اسماع4

 صفویان رو به انحطاط رفت؟ ه دلیل در زمان شاه سلیمان سلسله(به چ5

 یجی برای ایرانیان به دنبال داشت؟(اسالم آوردن مغوالن چه نتا6

 جدول زیر را کامل کنید.

 .ار صنف مورد نظر خواجه نصیر الدین طبقه بندی کنیدگروه ها و قشر های زیر را در چه

 

 

 اهل قلم

 

 اهل مزارعه اهل معامله اهل ششمشیر
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