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  )2کتاب تاریخ ایران و جهان (

  10درس  -پایه : یازدهم

  طراح: میترا محامد  »بسمه تعالی«

  اصفهان 5آموزش و پرورش ناحیه ي 

  جمله هاي صحیح و غلط را مشخص کنید.  ردیف

  طغرل سلجوقی، خلیفه عباسی را از تسلط آل بویه درآورد. -الف

  آلب ارسالن سلجوقی بود.نبرد سرنوشت ساز دندانقان بین مسعود غزنوي و  -ب

دوره ي غزنوي به دلیل رشد شهرنشینی و توسعه ي مناسبات شهري طبقه ي بازرگانان شهري بیش از پیش  -ج

  .اهمیت یافت

  سلطان محمد خوارزمشاه براي مقابله با عباسیان، یکی از سادات حسنی را به عنوان خلیفه اعالم کرد. -د

  نمره

1  1  

  راست، گزینه هاي صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در پاسخنامه بنویسید. با توجه به جدول سمت  2

  ملکشاه سلجوقی -1وزیر برجسته ي سلجوقیان                                    -الف

  طغرل سلجوقی -2مهمترین مخالفان خالفت عباسی                              -ب

  محمود غزنوي  -3ري                               به آتش کشاندن کتابخانه ي -پ

  آلب ارسالن  -4اوج قدرت سلسله ي سلجوقی                                  -ت

  خواجه نظام الملک -5                                                                           

  اسماعیلیان -6                                                                           

رشید الدین فضل اهللا همدانی                       -7                                                                           

1  

  دهید.(فقط یک گزینه صحیح است). به سواالت چهار گزینه اي زیر پاسخ -1  3

  وسیع ترین قلمرو یک حکومت در ایران دوران اسالمی مربوط به کدام دوره بود؟

  قلمرو ایلخانان -دقلمرو سلجوقیان          -جقلمرو خوارزمشاهیان             -قلمرو غزنویان           ب -الف

  مله ي چنگیزخان مغول در زمان ....................... اتفاق افتاد.یکی از مهم ترین رویدادهاي تاریخ ایران، یعنی ح -2

  طغرل سوم-خوارزمشاه           د سزات -سلطان محمد خوارزمشاه      ج -تکش خوارزمشاه        ب -الف

  در کدام نبرد به حاکمیت غزنویان در خراسان پایان داده شد؟ -3

  گزینه الف و ج -فتح الفتوح                د -رد                            جمالزگ -دندانقان                 ب -الف

  درخشان ترین دوران خود را در تاریخ ایران پشت سر گذاشت؟در عصر سلجوقی کدام هنر یکی از  -4

1  
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 گچ بري -دفلزکاري                     -کاشی کاري                       ج -سفالگري                ب -الف

  

  جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  4

  از حوادث مهم دوران حکومت محمود غزنوي ................................................... بود. -الف

  ود برگزید.طغرل سلجوقی پس از تصرف ............................................ این شهر را به عنوان مرکز حکومت خ -ب

در عصر حکومت هاي غزنوي، سلجوقی و خوارزمشاهی، مهم ترین و اصلی ترین فعالیت اقتصادي مردم  -ج

  ایران .................................................. بود.

  ............... بود....،............از جمله مهمترین و معروف ترین عالمانی که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد -د

1  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  5

  حمالت غزنویان به هند چه پیامدهایی داشت؟ -1

  اقطاع چیست؟ -2

  عواملی که در رشد تجارت داخلی و خارجی دوره ي سلجوقی نقش داشت چه بودند؟ نام ببرید.(چهار مورد) -3

  سلجوقیان و خوارزمشاهیان چیست؟یکی از تحوالت چشمگیر دوران حاکمیت غزنویان،  -4

  

5/0  

1  

1  

5/0  

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  6

  جنگ مالزگرد را توضیح دهید. (بین چه کسانی و پیامد آن). -1

  دالیل ضعف و زوال حکومت سلجوقیان را توضیح دهید. -2

  نظام اداري خوارزمشاهیان را با دوره سلجوقیان مقایسه کنید. -3

  

1  

1  

1  

  10  جمع نمرات           را محامد                       میت                                          موفق باشید                      
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