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 تشریحی

 .دینام ببر لخانانیمغول و عصر ا ۀبه همراه مؤلفان آنها را در دور یخیآثار تار نیمهم تر .1

 ی مدتی دچار وقفه و افول شد؟چرا با هجوم مغوالن به ایران زندگی شهرنشینی برا .2

 بنیان قوانین جاری ایران در دوران اسالمی بر چه اساسی مبتنی بود؟ .3

 .دیکن فیتعر رای لخانیا حکومت و استی معن چه به لخانیا .4

 .دیببر نام را خان غازان اصالحات نیمهمتر .5

 برداشت؟ دری اقتصاد وی اجتماعی امدهایپ چه رانیا به مغوالن هجوم .6

 ل ها را به طور خالصه توضیح دهید.دوره نامسلمانی و مسلمانی مغو .7

 ؟جانشینان تیمور چه رویه ای را در پیش گرفتند .8

 خوارزمشاهی با خالفت عباسی چه پیامد هایی داشت ؟اختالف سیاسی حکومت  .9

 حاکمیت مغوالن بر ایران به چند دوره تقسیم می شود.آن ها را نام ببرید. .11

 دو کتاب تاریخی که در عصر ایلخانان وتیموریان نگاشته شد را نام ببرید و نویسنده آن ها را بنویسید. .11

 کسی تشکیل شد؟ حکومت ایلخانی به چه معناست و این حکومت توسط چه .12

 ی مهم دوره ایلخانان بود؟الم آوردن مغوالن یکی ازرویدادهاچرا اس .13

 نام ببرید. نان و تیموری چه بود و دواثر تاریخی مربوط به این دو دوره راد تاریخ نگاری در دوره های ایلخادالیل رش .14

 .دیسیرا بنو یکشاورز نهیاصالحات غازان خان در زم .15

 داشت ؟ یبه مراتب بهتر تیوضع یموریدر عصر مغول و ت یرو تجا یشهر چرا اقتصاد .16

 صحیح و غلط

 دگرگونی نسبی در بافت قومی و جمعیتی ایران بود. یکـی از ویژگـی های اجتمـاعی دوران مغوالن و تیموریان، .17

 نامورترین نقاش عصر صفوی کمال الدین بهزاد است. .18

 .بود ینیو چ یرانیا ینقاش یاز سنتها یقیتلف یهنر نگارگر لخانانیدر عصر ا .19

 مسلمانی تقسیم کرد .می توان به دو دوره مسلمانی و نادوره حاکمیت مغوالن را  .21
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 شهر و شهر نشینی در عصر تیموریان بر خالف اواخر دوره مغول دچار رکود و زوال شد . .21

 درعصر مغول و تیموری اقتصادشهری و تجاری وضعیتی به مراتب بهتر از کشاورزی داشت. .22

 خان الجایتو به این مذهب گروید .در دوره ایلخانان ، نفوذ تشیع به حدی رسید که ایل .23

 عنوان مجموعه قوانینی تیمور بود.اسا به ی .24

 پاسخ کوتاه

 جموعه قوانینی که تیمور بوجود آورد، چه نام داشت؟م .25

 مغوالن درکدام نبرد از سپاه مملوکان شکست خوردند؟ .26

 دوره تقسیم می شود؟دوره حاکمیت مغوالن به چند  .27

 عصر مغولی تیموری را بیان کنید. یکی از ویژگی های نظام اجتماعی .28

 نامورترین نقاش عصر تیموری چه کسی بود ؟ .29

 سرشناس ترین معماران دوره جانشینان تیموری چه کسانی بودند ؟ .31

 ؟ن تیموری چه بودمجموعه قوانی .31

 ایلخان به چه معناست ؟ .32

 اقتدار رسید ؟ استقالل وایلخانی به درعهد کدام سلطان  .33

 دوره مغول وتیموری جامعه ایران به چند گروه تقسیم شده بود ؟ در .34

 ؟هجوم مغوالن به ایران چه تاثیری بر کشاورزی کشورمان گذاشت .35

 دوره حاکمیت ایلخانان را به چند دوره می توان تقسیم کرد نام ببرید. .36

 دو مورد از اصطالحات زیر را توضیح دهید. .37

 یاسا                     تزوکات                     یرغو

 نان رواج و پیشرفت چشمگیری داشت ؟کی  از علومی که در عصر ایل خای .38

 ؟بسیاری ازدانشمندان متواری در برابر هجوم مغوالن را به ایران برگرداند  چه کسی .39
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 تستی

 پیش از مسلمانی چه نام داشت؟ نمجموعه قوانین مغوال .41

     یرغوچی د(                        یرغو  ج(                              یاسا ب(                       تزوکات الف(

 موج حملۀ اول مغول به ایران چه پیامدهایی داشت؟ .41

  د( همه موارد                  ج( مهاجرت مردم          ب( اسارت صنعتگران               الف( ویرانی شهرها

 سلسله مغوالن کبیر را چه کسی و در کجا تاسیس کرد؟ .42

 سمرقند -رباب (د                        هند -تیمور )ج                       هند -رباب )ب          سمرقند -شاهرخالف( 

 ................حل و فصل می شد از مسلمان شدن مغول ها دعاوی حقوقی در دادگاهی موسوم به ............زیر نظر یشپ .43

 خان مغول _یاسا  (دخان مغول           _ تزوکات( ج  یرغوچی           _  ( یرغوب  یرغوچی          _ یاسا (الف

 به مجموعه قوانین تیمور چه می گفتند؟  .44

 تزوکات( د                      یرغوچی          ( ج                     یرغو       ( ب                  یاسا          ( الف

 .نمی باشد از اقدامات هوالکو خان .45

 ب ( یورش به شام       الف ( تسخیر بغداد و پایان دادن به خالفت عباسی                   

 روزی در عین الجالوتد ( پی                            ج ( تسخیر قلعه های اسماعلیان                          

 قشربندی جامعه ی ایران در دوره مغول و تیموری چگونه بود؟  .46

             ب( فرادست وفرودست                                                             شهری    -الف( عشیره ای 

 فرودست -د( عشیره ای                                                       فرادست            -ج( روستایی 

 وصل عبارت

 ابوسعید                                                                              آخرین ایلخان مغول .47

 یاسا                                                                           مجموعه قوانین مغولی .48

 رشیدالدین فضل اهلل همدانی                                 وزیر کاردان ایلخانان که اصالحات گسترده ای انجام داد. .49

             غیاث الدین شیرازی            .به شمار می رودسرشناس ترین معماران دوره تیموری که استادی بی همتا در فنون معماری  .51
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 جای خالی

... و ............ و .........گسترش .......و اجتماعی،  یمهمترین پیامدهای هجوم مغوالن به ایران عالوه بر آثار سیاس .51

 پیوند میان یکدیگر بود.

 دادگاهی موسوم به  .........................حل وفصل می شد .دعاوی حقوقی مغوالن در  .52

 ...........................از جمله علـومی بود که در عـصر ایلـخانان و تا حدودی تیمـوریان رواج وپیـشرفت چشمگیری داشت. .53

 دری میعظی دگرگون سرآغاز اوی نگارگر مکتب و آثار که بودی ............................ موریت عصر نقاش نینامورتر .54

 .دیآی م شمار بهی نقاش

 از سپاه مملوکان مصر شکست خوردند. ...نطقه........................اما در م  مغوالن پس از فتح بغداد، به شام یورش بردند .55

 می کردند.مغوالن تا پیش از مسلمان شدن بر پایه مجموعه قوانینی موسوم به ......................عمل  .56

 ....... تشیع در ایران گسترش یافت. ....در دوره ایلخانان به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی ............. .57

م به وی موستیمور با وجود مسلمان بودن به نسب مغولی خود و سنت های مغولی افتخار می کرد و مجموعه قوانین .58

 ............. به وجود آورد................

 در ایران تاسیس شد. سلسله ی ایلخانان توسط ................................. .59

 ......استوار بود..........و........بخش عمده اقتصاد ایران در دوران اسالمی همچون عصر باستان بر... .61

 .از زمان .................. شروع شد رانیمغول ها در ا یمسلمان دوره .61

 .کرد سیتأس یگورکان موریت یرا ................... نواده  ریغوالن کبم ایهند  انیگورکان حکومت .62

 ورت گرفت و به تأسیس حکومتص ....ایران به فرماندهی ..........................ها به  موج دوم حمله مغول .63

 .انجامید ..........................

 


