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 درس بیست و یکم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 سرزمین مغولستان در زمان خوارزمشاهیان در کجا قرار داشت؟ -1
 شمال چین و غرب ایران -1
 شرق ایران و جنوب چین -2
 غرب ایران و جنوب چین -3
 شمال چین و شرق ایران -4

 در زمان چه کسی، چنگیزخان حاکم مغولستان بود؟ -2
 ان محمود غزنویسلط -1
 سلطان محمّد خوارزمشاه -2
 سلطان ملکشاه سلجوقی -3
 سلطان مسعود غزنوی -4

 چنگیزخان ابتدا به کدام کشور حمله کرد و اموال مردم را غارت کرد؟ -3
 ایران -1
 هند -2
 چین -3
 مصر -4

 چهل سال بعد از حمله ی چنگیز، چه کسی به ایران حمله کرد؟ -4

 تیمورخان -1
 هالکوخان -2
 غایرخان -3
 شاهرخ خان -4

 هالکو پس از فتح ایران، کدام شهر را پایتخت خود قرار داد و کدام حکومت را تأسیس کرد؟ -5



 

 

 ایلخانان –مراغه  -1
 تیموریان –اصفهان  -2
 مغوالن  –مراغه  -3
 ایلخانان –اصفهان  -4

 چه کسی حکومت عبّاسیان را برانداخت؟ -6

 چنگیزخان  -1
 هالکوخان -2
 سلطان محمد -3
 شاهرخ خان -4

 ه کسی می دانست؟تیمور خود را از بستگان چ -7

 چنگیزخان -1
 هالکوخان -2
 سلطان محمد -3
 شاهرخ خان -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 حاکم شهر اُترار در زمان حکومت سلطان محمد خوارزمشاه ........................ بود. -1
 سلطان محمد بود.از جمله کسانی که در مقابل مغول ها ایستادگی کرد، ....................... پسر  -2
 مغول ها بسیاری از ...................... را سوزاندند و ...................... را از بین بردند. -3
 وقتی مغول ها به ایران حمله کردند، ............................ به جای ایستادگی در مقابل دشمن، فرار کرد. -4
 کشید و آخرین خلیفه ی عبّاسی را به قتل رساند. هالکو به ....................... نیز لشکر -5
تیمور از فرماندهان بی رحم مغول بود که حدود ......................... سال پس از حمله ی چنگیز،  -6

 توانست به تدریج بر ......................... حاکم شود.
 در زمان ..................... ، چنگیزخان حاکم مغولستان بود. -7



 

 

 ارت های درست و نادرست را مشخص کنید.عب

 چنگیزخان مردی بسیار بی رحم و خشن بود. -1
 مغول ها به بهانه ی کشته شدن بازرگانان خود به دست غایرخان، به ایران حمله کردند. -2
 سال پس از حمله ی چنگیز به ایران حمله کرد. 160هالکو نوه ی چنگیز بعد از  -3
 زیان بارترین حمله ها در تاریخ بوده است. حمله ی مغول ها از وحشیانه ترین و -4
 مغولستان سرزمینی با آب و هوای گرم و قبایل بیابان گرد بود. -5

 به سؤاالت زیر با دقّت وکامل پاسخ دهید.

 در زمان خوارزمشاهیان کدام سرزمین در شرق ایران و شمال چین قرار داشت؟ -1
 ی کردند؟مغولستان چگونه سرزمینی بود و مردم آن چگونه زندگی م -2
 چنگیزخان چگونه مردی بود؟ -3
 چرا چنگیزخان به ایران حمله کرد؟ توضیح دهید. -4
 هالکوخان چگونه حکومت عبّاسیان را برانداخت؟ -5
 تیمور که بود و چه کرد؟ -6
 هالکو پس از فتح ایران چه کرد؟ -7
 در پی حمله ی تیمور و سپاهیانش به ایران، چه اتّفاقی افتاد؟ -8
 چه تأثیری بر زندگی مردم داشت؟حمله ی مغول ها به ایران  -9

 حمله ی چنگیز و تیمور چه نتایجی برای ایران داشت؟ توضیح دهید. -10
 

 

 

 

 


