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 ورود ترکان به ايران  -1

ترکان مردمي بودند که در نواحي شمال شرقي ايران زندگي مي کردند . آنها زندگي قبيله ای داشتند و کار  

 اصلي شان ، دامداری بود .

تا منطقه ی ماوراء النهر ترکان مسلمان شدند و برخي از قبايل ترک به تدريج در  با گسترش دين اسالم -2

 و آمد کردند. داخل ايران رفت

تعداد ها و توانايي ها خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمي سبرخي از ترکان با استفاده از ا -3

 چون فرماندهي سپاه رسيدند.

 آنان پس از مدتي موفق شدند سلسله های غزنويان ، سلجوقيان و خوارزمشاهيان را تشکيل دهند. -4

 غزنويان  -5

تبار ايراني و مسلمان در بخش های شرقي ايران بزرگ به ويژه ماوراء النهر و خراسان بزرگ بود .  يک سلسه ترک

 شهرت اين سلسه بيشتر به خاطر فتوحاتي است که در هندوستان انجام داده است .

 بنيان گذار اين سلسه ، سلطان محمود غزنوی بود . -6

 )حاکمان ( نام آورترين شهر ياران  -7

 سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود بودند . اين دوران

 ر کشي به هند بود .کيکي از کارهای مهم سلطان محمود غزنوی ، لش -8

ي را به غارت برد ر کشيد ، در آنجا بت خانه ها را خراب کرد و گنج های فراوانکاو چند بار به اين سرزمين لش -9

 و بعد به ايران بازگشت.

 ود .پايتخت غزنويان غزنين ب -10

غزنويان ، غزنين در افغانستان ، غزنين به داشتن مناره ستاره شکلي از سده دوازدهم ی ه رمناره ی دو -11

 ميالدی مشهور است . اطراف اين مناره ها ، با طرح های هندسي و با آيات قرآن با خط کوفي مزين بوده است .

 



3 
 

 سلجوقيان  -12

 مرکزی به سمت ايران مهاجرت کردند و توانستند بر ايران حکومت کنند .ای يخانداني ترک تبار بودند که از آس

 سلجوقيان حکومتي قدرتمند و قلمرو بسيار وسيعي داشتند.

در زمان سلطان ملکشاه سلجوقي ، قلمرو سلجوقيان از شرق تا نزديکي چين و از غرب تا دريای مديترانه  -13

 ترش يافت .سگ

 ر اصفهان بود.پايتخت سلطان ملک شاه ، شه -14

 برج طغرل در شهر ری  -15

قيان مي باشد . وخيابان ابن بابويه شهر ری واقع شده است و از آثار به جا مانده از دوره ی سلجدر برج طغرل 

متر مي باشد ) بدون احتساب گنبد مخروطي شکل که امروزه اثری از آن نمانده ( . اسکلت  20ارتفاع برج حدود 

ورت استوانه ای افراشته ، خودنمايي مي کند . نمای داخلي اين برج صاين برج ، خشتي و آجری مي باشد که به 

 به صورت استوانه است .

 اني وزيران کاردان اير -16

حاکمان ترک تبار که از اقوام بيابان گرد بودند ، از کشور داری اطالع چنداني نداشتند . آنها مي دانستند که 

برای اداره ی سرزمين پهناور ايران و جمعيت زياد آن ، بايد از افرادی آشنا با کشور داری استفاده کنند . به 

 ا انتخاب کردند .همين دليل ، آنها وزيران باهوش و خردمند ايراني ر

يکي از وزيران مشهور سلجوقيان ، خوجه نظام الملک توسي بود . وی خدمات زيادی در راه عمران و آباداني  -17

 ايران انجام داد ، اما سرانجام به فرمان سلطان سلجوقي به قتل رسيد .

 رونق دانش ، هنر و معماری  -18

ان ، زبان و ادب فارسي مورد توجه قرار گرفت و در قلمرو در دوره ی حکومت های ترک تبار به ويژه سلجوقي

 پهناور آنها رواج يافت .
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از جمله مقرر شد که نام ها و فرمان های حکومتي ، به زبان فارسي نوشته شوند .در حالي که قبل آن ، به  -19

 زيان عربي نوشته مي شدند .

 لقاسم فردوسي است . نام اثر معروف او شاهنامه است.از جمله شاعران ايراني معروف دوره ی غزنويان ، ابوا -20

در دوران سلجوقيان ، به دستور خواجه نظام الملک مدارسي به نام ))نظاميه(( در شهر های بزرگ ساخته  -21

 شد .

نظاميه ، نام مدارسي است که در زمان سلجوقيان برای آموزش علوم و فنون روز در شهر های بزرگ آن  -22

 س شد .دوره ، تاسي

 ي ، بنا شدند.هدر دوره سلجوقيان ، همچنين مساجد ، برج ها ، مناره ها و کاروان سراهای با شکو -23

 کاروان سراهای رباط قره عشق در خراسان شمالي از آثار دوره سلجوقيان است . -24

 مسجد جامع در ساوه از آثار دوره سلجوقيان است . -25

 خوارزمشاهيان -26

حکومت های پهناور ايران بودند که قبل از تشکيل حکومت زير سايه ی سلجوقيان بودند بعد از ضعيف يکي از 

 شدن سلجوقيان اين حکومت را شکست داده و حکومت خوارزمشاهيان را به وجود آوردند.

 پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقي ، بين جانشينان او اختالف افتاد و حکومت سلجوقي ، ضعيف شد . -27

قه ای خوارزم ، آخرين سلطان سلجوقيان را شکست داد و حکومت طسرانجام يکي از فرمانروايان من -28

 خوارزمشاهيان را تشکيل داد .

 ن خوارزمشاهيان ، سلطان محمد خوارزم شاه بود .امهم ترين سلط -29

ما با مغول ها همسايه در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، قلمرو ايران از سمت شرق گسترش يافت و کشور  -30

 شد.

 حکومت خوارزمشاهيان با حمله ی مغول ها به ايران برچيده شد. -31

 پايتخت خوارزمشاهيان: -32
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 تبريز – غزني   -سمرقند  - کهنه گرگانج 

 مسجد جامع رشتخوار در استان رضوی از آثار دوره ی خوارزمشاهيان مي باشد. -33

 شهرهای آباد: -34

غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان در ايران همچون گذشته، شغل بيشتر مردم، کشاورزی و در زمان حکومت 

 دام پروری بود.

 در اين دوره، شهرهای بزرگ و آبادی در قلمرو پهناور ايران به وجود آمد. -35

 در اين شهرها شغل هايي چون سفالگری، آهنگری، بافندگي و تجارت وجود داشت. -36

 ا سرزمين های ديگر نيز در اين دوره بسيار رونق يافت.بازرگاني ب -37

 کتاب 105فعالیت ص 

 :1جواب سوال 

 الف( غزنويان ، ب( سلجوقيان، ج( خوارزمشاهيان

 دوره ی حکومت غزنويان طوالني تر بوده است.

 :2جواب سوال 

با استفاده از استعدادها و توانايي های خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمي چون فرماندهي  

 سپاه رسيدند.

 آن ها پس از مدتي موفق شدند سلسله های غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان را تشکيل دهند.

 : 3جواب سوال 

ی کشور از وزيران باهوش و خردمند ايراني استفاده کردند. زبان و سلجوقيان؛ زيرا حاکمان اين دوره برای اداره 

ادب فارسي در اين دوره مورد توجه قرار گرفت. مدارس نظاميه و هم چنين مساجد، برج ها، مناره ها و 

 کاروانسراهای باشکوهي در اين دوره بنا شدند.
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 : 4جواب سوال 

ن از وزيران ايراني استفاده مي کردند . چون حاکمان ترک برای اداره ی سرزمين پهناور ايران و جمعيت زياد آ

 تبار از کشور داری اطالع چنداني نداشتند و وزيران باهوش و خردمند ايراني را برای اداره کشور انتخاب کردند.

 وزيران کاردان در کتاب درسي تکميل شود. 17کاربرگه ی شماره 

 خط زمان :

 


