
خطاببهدبیرانودانشآموزان

انتشارات مشاوران آموزش ناشر تخصصی کتب علوم انسانی و عمومی با هدف ارتقاء سطح علم و دانش و بهبود 
کیفیت ارائه مطالب مرتبط با این رشته در نظر دارد از نظرات و پیشنهادات دانش آموزان و دانش پژوهان عزیز 
از سراسر کشور استفاده نموده و با همکاری آنان از همین حاال زمینۀ ارتقاء و رشد هرچه بیشتر سطح دانش 
آینده سازان کشور در رشتۀ علوم انسانی را فراهم نماید. بدیهی است که ما در آغاز یک مسیر طوالنی هستیم 

و با هدف گذاری و استفاده از ایده های خالقانه دانش آموزان می توانیم رسیدن به مقصد را تسریع بخشیم. 
ارزشمندترین ثمره ای که از تالش های بی وقفۀ همکاران ما طی دو دهۀ اخیر حاصل شده است، رضایت مندی 
فزایندۀ دانش آموزانی است که با انگیزه دهی و اعتماد به ما از طریق استقبال از آثار و تألیفات ما و دستیابی به 

موفقیت های چشم گیرتان بدست آمده است.
انتشارات مشاوران آموزش، با هدف آموزش و ارائۀ روش های کاربردی در یادگیری، اقدام به چاپ تجربیات 
مؤلفان خود کرده است. در تمامی آثار این مؤسسه، صرفًا درسنامه و ارائۀ تست مد نظر نبوده، بلکه »یادگیری« 
دانش آموزان از اهداف این انتشارات است. به این منظور در جای جای آثار این مؤسسه، روش یادگیری و حل 

ابهامات ذهنی، به چشم می خورد. امید است مقبول نظر شما عزیزان قرار گیرد. 

معرفیکتابجامعکنکورتاریخپایهدهمویازدهمبرایدانشآموزان:

کتاب جامع کنکور تاریخ پایه دهم و یازدهم از سری کتاب های جامع کنکور دهم و یازدهم با تالش مستمر خانوادۀ 
مشاوران آموزش به چاپ رسید. همان طور که می دانید در سال تحصیلی آینده پایۀ پیش دانشگاهی جای خود 
را به پایۀ دوازدهم با کتاب های جدید می دهد و این برای دوستان  پایه یازدهمی که تصمیم به مطالعۀ کنکوری 
دارند یک چالش محسوب می شود. مشاوران آموزش با توجه ویژه به این موضوع سعی نموده تا مثل همیشه همراه 
و پشتیبان شما عزیزان باشد و هر گونه نگرانی شما را در این خصوص رفع نماید. کتاب های جامع پایه دهم و 
یازدهم بهترین همراه و پشتیبان کنکوری شما عزیزان پایه یازدهمی است. حاال می خواهیم برخی از ویژگی های 

کتاب تاریخ جامع کنکور پایه دهم و یازدهم را با شما انسانی های نازنین در میان بگذاریم:

الف. این کتاب دارای درسنامه جامع و کامل است که می تواند به سیر مطالعاتی شما نظم بدهد.

ب. این کتاب دارای 1229 پرسش چهارگزینهای است که بصورت کاربردی و هدفمند مهارت آزمونی شما را 
باال می برد و آموخته های تان را تثبیت می نماید.

این  درسی  مشاوره  نام  به  بخشی  در  داشته اند  بیشتر  توضیح  به  نیاز  تست ها  و  درس ها  که  صورتی  در  ج. 
است. شده  ارائه  توضیحات 

د. کتاب دارای جداول مقایسه ای و توضیحی است تا حافظۀ شما بصورت منظم مطالب مهم را جذب نموده و 
در به یادآوری به شما کمک نماید.

ه. تصاویر مهم کتاب درسی در تست ها به کار گرفته شده تا آمادگی شما برای آزمون بیشتر باشد.
و. کتاب دارای پاسخنامۀ تشریحی است تا مطالب را در قالب تست به خاطر بسپارید و همچنین شماره صفحه 
کتاب که سوال از آن طرح شده نیز در پاسخ نامه آمده تا در سیر یادگیری همواره به کتاب درسی مراجعه 

نمایید.
در انتهای کتاب نیز جدول اعداد انسانی آمده تا شما را راهنمایی کند که برای کسب رتبه های برتر نیاز به 

مطالعۀ بیشتر در چه دروسی دارید. موفق باشید.

انسانیها
تاآخرهمراهشماهستیم  









کتاب دهـم
فصل اول: تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشته 

درس 1: تاریخ و تاریخ نگاری ...................................................................................................................................  
درس 2: تاریخ؛ زمان و مکان ....................................................................................................................................
درس 3: باستان شناسی؛ در جست وجوی میراث فرهنگی .........................................................................................

فصل دوم: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری
ن؛ بین النهرین و مصر .............................................................................................................. درس 4: پیدایش تمدُّ
درس 5: هند و چین .................................................................................................................................................
درس 6: یونان و روم ...............................................................................................................................................

فصل سوم: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی
درس 7: مطالعه و کاوش در گذشته های دور  ...........................................................................................................
درس 8: سپیده دم تمدن ایرانی ................................................................................................................................

درس 9: ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان ............................................................................................................. 
درس 10 : اشکانیان و ساسانیان ...............................................................................................................................
درس 11 : آیین کشورداری .....................................................................................................................................
درس 12 : جامعه و خانواده ......................................................................................................................................
درس 13 : اقتصاد و معیشت ....................................................................................................................................
درس 14 : دین و اعتقادات ......................................................................................................................................
درس 15 : زبان و آموزش .......................................................................................................................................
درس 16 : هنر و معماری .........................................................................................................................................

کتاب یازدهم
فصل اول: تاریخ شناسی 

درس 1: منابع پژوهش در تاریخ اسالم و ایراِن دوران اسالمی ...................................................................................
درس 2: روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک .............................................................

فصل دوم: ظهور اسالم، حرکتی تازه در تاریخ بشر 
درس 3: اسالم در مکه ..............................................................................................................................................
درس 4: امت و حکومت نبوی در مدینه ...................................................................................................................
درس 5:  تثبیت و گسترش اسالم در دوران خلفای نخستین .....................................................................................
درس 6:  امویان بر مسند قدرت .............................................................................................................................
درس 7: جهاِن اسالم در عصر خالفت عباسی ...........................................................................................................

فصل سوم: ایران از ورود اسالم تا پایان صفویه 
درس 8: اسالم در ایران؛ زمینه های ظهور تمدن ایرانی  اسالمی  ...............................................................................
درس 9: ظهور و گسترش تمدن ایرانی  اسالمی  .......................................................................................................
درس 10:  ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی ....................................................................................
درس 11:  حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول  تیموری  ...................................................................................
درس 12:  فرهنگ و هنر در عصر مغول  تیموری ....................................................................................................
درس 13:  تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی ....................................................................................
درس 14:  فرهنگ و تمدن در عصر صفوی ..............................................................................................................

فصل چهارم: اروپا در قرون وسطا و عصر جدید 
درس 15:  قرون وسطا .............................................................................................................................................
درس 16:  رنسانس و عصر جدید ............................................................................................................................
پاسخنامه تشریحی ...................................................................................................................................................

6
15
21

29
39
46

56
63
71
79
87
96

103
112
119
125

133
140

148
156
166
174
184

196
205
213
224
231
236
248

256
267
280



رت
سدس
یری

ت ت
رر ر
 رر 
 تر
 ب
ا ر
و م
اخ
خ

72

9
حکومت ماد

تاسيس
-1يورش1ها1و1غارتگري1هاي1پياپيآشوريان1سبب1فراهم1آمدن1زمينه1اتحاد1قبايل1پراکنده1ماد.

-1برگزيدن1»يكي1از1بزرگان1ماد«1به1نام1دهيوك1به1پادشاهي1توسط1روساي1اين1قبايل.
-1بنا1کردن1شهر1هگمتانه1يا1اکباتان1)همدان1امروزي(1و1قرار1دادن1آن1به1عنوان1مرکز1حكومت1خود1توسط1دهيوك.

تثبيت◄

اوج1قدرت1حكومت1ماد:1در1زمان1هووخشتر◄)سومين1پادشاه1مادي(.
-1روش1تثبيت1حكومت1ماد1توسط1هووخشتر:1

♦1ابتدا،1تشكيل1»سپاه1منظم1و1کارآمد«1از1قبايل1مختلف1ماد1و1پارس1و...1.1
♦1اتحاد1با1»حكومت1بابل،1عليه1نابودي1آشوريان«1و1پايان1دادن1به1»حاکميت1آشوريان«.

-1در1پی1موفقيت1نظامی1ماد1بر1آشور:1گسترش1»قلمرو1ماد«1به1شمال◄بين◄النهرين1و1بخش1هاي1وسيعي1از1آسياي◄صغير.

سقوط

-1عدم1لياقت1و1درايت1پدر1توسط1آستياگ◄»پسر11و1جانشين1هووخشتر«؛1صرف1دوران1طوالني1سلطنت1خود1به1»خوشگذرانی1و1
ثروت«. گردآوري1

-1ناخشنودی1»بزرگان1طوايف1ماد1و1تودۀ1مردم«1از1عملكرد1آستياگ،1هم1دست1شدن1بر1ضد1او1با1»کورش1هخامنشی«.
-1سرانجام1»برافتادن1حكومت1ماد«1با1فتح1هگمتانه1توسط1کورش.

هخامنشیان، بزرگ ترین حکومت عصر باستان

تاسيس

-1سلسله1هخامنشيان1منسوب1به1هخامنش،◄جّد1کورش1کبير.1
-1هخامنش:1رئيس1قبيله1پاسارگادی1يكي1از1قبايل1مهم1قوم◄پارسی.

-1مستقر1بودن1پارسي1ها،1هم1زمان1با1قدرت1يافتن1مادي1ها،1در)قسمت1هاي1جنوبي1فالت1ايران(1يعني1سرزمين1پارس1)استان1فارس1
کنوني(1و1نواحي1مجاور1آن.

-1تشكيل1حكومت1محلي1کوچكي1در1آن1زمان1به1وسيلۀ1شاخه1اي1از1»خاندان1هخامنشي،1در1فارس«1به1مرکزيت1شهر1اَنشان1)اَنزان(.
-1حكومت1يكی1از1نوادگان1هخامنش1به1نام1کورش1)کورش1دوم(1بر1ايشان.

111اتحاد1قبيله1های1پارسی1ناراضی1از1»سلطۀ1مادی1ها«.
111از1ميان1برداشتن1آستياگ1با1جلب1»حمايت1بزرگان1مادی«.

111و1سپس1بنيان1نهادن1پادشاهی1»هخامنشيان«.1111111
فتوحات◄کوروش

-1لشكرکشی1به1آسيای1صغير1توسط1کوروش1مدتی1پس1از1به1قدرت1رسيدن.
-1شكست1حكومت1ليدی1و1ساير1دولت-1شهرهای1آنجا1و1به1تصرف1درآوردن1شهر◄ثروتمند◄سارد،1پايتخت1ليدی1و1تمام1آسيای1صغير.

-1نتيجۀ1اين1فتوحات:1دست1يافتن1حكومت1هخامنشيان1به1ثروت1هنگفت1و1همسايه1شدن1با1دولت-شهرهای1يونانی.
-1مؤسس1سلسله1هخامنشی1پس1از1آن،1چند1سالی1در1مناطق1شرقی1فالت1ايران1سرگرم1کشور1گشايی1بود1و1افزودن1مناطق1وسيعی1

به1قلمرو1خود1افزود.1
-1يكي1از1انساني1ترين1و1شكوهمندترين1فتوحات1تاريخ1جهان:1فتح1مسالمت1آميز1و1بدون1خونريزي1بابل◄توسط1کورش◄بزرگ1)در1

سال15391ق.م.(1و1ورود1او1)مؤسس1سلسله1هخامنشی(1به1بابل1بدون1جنگ1و1خونريزی.
-1بابل:1يكی1از1بزرگ1ترين1شهرهای1آن1روزگار1و11دارای1»مردمان1و1اقوامی1با1خاستگاه1اجتماعی1و1فرهنگی1گوناگون«.

-11اهميت1فراوان1اين1شهر1از1نظر1داشتن1»بناها1و1پرستشگاه1هاي1باشكوه،1مراکز1اقتصادي1ثروتمند،1نهادهاي1سياسي1و1اداري1
هر1 برای1 برآن1 تسلط1 بودن1 مطلوب1 و1 مهم1 و1 نزديك1 و1 دور1 سرزمين1هاي1 با1 ارتباطي1 »راه1های1 داشتن1 اختيار1 در1 و1 متعدد«1

فرمانروايی«.
فرمان1 تحت1 امروزی(«،1 )لبنان1 فنيقيه1 و1 فلسطين1 سوريه،1 سرزمين1های1 نيز1 و1 »بين1النهرين1 تمامی1 بابل،1 تسخير1 پی1 در1 1 1-

درآمد. هخامنشيان1
-1تصرف1مصر1توسط1هخامنشيان1در1زمان1پادشاهي1کمبوجيه،1پسر1و1جانشين1کوروش1بزرگ.1

-1نتيجۀ1فتح1اين1سرزمين:1گسترش1قلمرو1هخامنشيان1به1»قارة1آفريقا«.

شخصيت◄کورش
-1تحسين1و1تكريم1کورش1به1عنوان1يك1»جهان1گشا1و1فتوحاتش«1و1نيز1به1خاطر1»شخصيت1انساني«1)در1روزگاری1که1قتل1و1
غارت1و1کشتار،1روش1معمول1فرمانروايان1و1فاتحان1بود،1کوروش1با1پرهيز1از1چنين1رفتاری،1شكل1جديدی1از1فرمانروايی1را1به1

جهان1معرفی1کرد(.1
-1الگوی1مناسب1»رفتار1مداراجويانه1و1انساني1کورش«1برای1پيروی1برخي1از1شاهان1هخامنشي.



84

رت
یرخس

 یر
ت خ

رخسر
ثر
ن

10
تصویرزیرمربوطبهسکهبالشاست.عباراتیونانیکهبررویاینسکهنقشبستهاستحکایتازچهموضوعیدارد؟......تالیفی. 351

 اشکانیان دارای خط مستقل نبودند. 
 اشکانیان در مقطعی تحت تاثیر فرهنگ یونانی بودند.
 ضرب سکه در دوره اشکانی، در انحصار یونانیان بود.

 ونون دوم، به نیابت از آنتیوخوس هفتم بر ایران حکومت می کرد.

به نظر، سوال سختی می آید، ولی اگر با دقت این موضوع را بخوانید قانون کلی ساده ای را می آموزید؛
 قانون کلی این است که تاثیر و نقش تمدن ها بر یکدیگر، خود را در مواردی چون نوشته  های روی سکه ها، نقاشی و عناصر 

فرهنگی و هنری نشان می دهد.

مشاوره درسی:

.................ازسردارایرانیبهنام. 352 ..............بهایرانهجومآوردندولیدر ...............رومیانبهفرماندهی دردورانفرمانروایی
.............شکستخوردند.............................................................................................................................................................................................................................تالیفی

 اردوان چهارم- مارکوس اورلیوس- ارمنستان- سنتروک  	 مهرداد اول- پمپه- تیسفون- کارن
 ارد دوم- کراسوس- حران- سورنا  تیرداد- ژولیوس سزار- اران- ارد

بیشترجنگهایایرانورومدردورهاشکانیبرسرتصاحبکداممنطقهبود؟...................................................................................................تالیفی. 353
	 قفقاز شمالی 	 بین النهرین  مصر    ارمنستان  

حکومتملوکالطوایفبهچهنوعحکومتیاطالقشدهودرکدامدورهدرایرانرواجداشت؟...................................................................تالیفی. 354
 مجموعه ای از حکومت های نیمه مستقل که به حکومت مرکزی مالیات و نیروی نظامی می داد- ساسانی
  مجموعه ای از حکومت های  مستقل که حکومت مرکزی بدانها مالیات و نیروی نظامی می داد- اشکانی 

 مجموعه ای از حکومت های  مستقل که به حکومت مرکزی مالیات و نیروی نظامی می داد- ساسانی
 مجموعه ای از حکومت های نیمه مستقل که به حکومت مرکزی مالیات و نیروی نظامی می داد- اشکانی

............................................تالیفی. 355 دراوایلقرنسوممیالدیحکومتاشکانیبراثر...............و...............ضعیفشدودرنتیجه................
 جنگ های پیاپی با رومیان در مرزهای غربی- درگیری های نظامی در مرزهای شرقی- برخی حاکمان محلی درصدد نافرمانی برآمدند.

 از رونق افتادن تجارت- کاهش درآمد مالی دولت- میزان مالیات ها را افزایش داد.
 شورش برخی سرداران- از دست دادن ارمنستان- به فکر اتحاد با روم افتاد.

 سقوط سلسله هان- از رونق افتادن جاده ابریشم- سیاست کشورگشایی را در پیش گرفت.
بر. 356 ............... در که ............... با جنگ در سرانجام وی . ............... رومیان برابر در که بود ............... اشکانی پادشاه آخرین

علیهاوشوریدهبودشکستخوردوکشتهشد..............................................................................................................................................................................تالیفی
 اردوان پنجم- شکست خورد- شاپور اول- فارس  	 اردوان چهارم- پیروز شد- اردشیر بابکان- فارس

 اردوان چهارم- شکست خورد- بابک خرمدین- آذربایجان  	 اردوان پنجم- پیروز شد- بابک خرمدین- آذربایجان
کداممورددربارهاشکانیاننادرستاست؟...................................................................................................................................................................................تالیفی. 357

 اشکانیان معتقد به آسان گیری و مداراجویی فرهنگی و دینی بودند.
 اشکانیان توانستند به ایران استقالل و حیثیت دوباره ببخشند.

 در نتیجه سیاست های ملی اشکانیان، یونانی تباران ایران مجبور به ترک ایران شدند.
 اشکانیان اجزای مختلف فرهنگ ایرانی را به هم پیوند داده و ایران گرایی را ترویج کردند.

بر. 358 پیروزی با ............... و نماید فتح را سلوکیه و بابل ایالم، پارس، همدان، ماد، توانست ............... اشکانی، پادشاهان میان از
..............،سلوکیانراازایرانبیرونراند..........................................................................................................................................................................................تالیفی

	 مهرداد یکم- مهرداد دوم- آنتیوخوس هفتم  فرهاد یکم- مهرداد دوم- آنتی گون  
	 مهرداد یکم- فرهاد دوم- آنتیوخوس هفتم  فرهاد یکم- فرهاد دوم- آنتی گون  
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 ساسان، موبد نیایشگاه زرتشتی آناهیتا در شهر استخر بود.

 بابک پدر اردشیر و پسر ساسان بود که در پارس اعالم استقالل کرد.
 اردشیر در استخر تاج گذاری کرد و این شهر را به پایتختی برگزید.

 ساسان با دختر یکی از شاهان محلی پارس ازدواج کرد و نفوذ و قدرت خویش افزود.
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راه اول: اعتبارسنجی با تكيه بر دستاوردهای علوم تجربی

يكی1از1روش1های1مفيد1در1تعيين1اصالت1و1اعتبار1گزارش1های1تاريخی1را1مورد1سنجش1قرار1می1دهد1همخوانی1يافته1های1ابداعات1علومی1مانند1شيمی،1
زيست1شناسی،1فيزيك1و1پزشكی1با1اسناد1و1اخبار1تاريخی1می1تواند1نقش1به1سزايی1در1تعيين1اصلت1و1اعتبار1اسناد1و1اخبار1تاريخی1باشد.

راه ششم: اعتبارسنجی به كمك دستاوردهای سایر علوم انسانی

خط1شناسی،1 زبان1شناسی،1 اسطوره1شناسی،1 ديرينه1شناسی،1 جغرافيای1تاريخی،1 جامعه1شناسی1تاريخی،1 نظير1 علوم،1 ساير1 داده1های1 و1 پژوهش1ها1
نسخه1شناسی،1نشانه1شناسی،1مردم1شناسی،1بوم1شناسی1و1برخی1از1رشته1های1ديگر،1دستاوردهای1ارزشمندی1را1پيش1روی1مورخان1قرار1می1دهند.
1اين1اطالعات1مورخان1را1در1تعيين1اصالت1اخبار1و1منابع1تاريخی1ياری1می1دهند.1امروزه1بهره1برداری1از1دستاوردهای1مطالعات1بين1رشته1ای1در1جهان1

رو1به1افزايش1است.

انواع تاریخ نگاری

نوع◄
کاربرد◄يا◄زمان◄ويژگیتعريفتاريخ◄نگاری

معايب◄و◄مزايامورخان◄مشهوررواج

تاريخ◄نگاری◄
روايی

تاريخ1نگاری1
روايی1به1نوعی1از1
تاريخ1نگاری1گفته1
می1شود1که1مورخ1
روايت1های1مختلف1
و1متعدد1را1درباره1
يك1موضوع1واحد1
با1ذکر1اسناد1ذکر1

می1کند.

از1مهم1ترين1
ويژگی1اين1نوع1
تاريخ1نگاری1اين1

بود1که1تاريخ1نگاران1
هيچ1گونه1دخل1و1

تصرفی1در1روايت1ها1
نمی1کردند1و1

عينا1آن1ها1را1ذکر1
می1کردند.

اين1نوع1تاريخ1نگاری1
در1آغاز1برای1ثبت1
و1ضبط1سخنان1
و1سيرۀ1پيامبر1
و1صحابۀ1ايشان1
به1کار1گرفته1

می1شد،1ولی1بعدها1
برای1ثبت1وقايع1
دوران1های1بعدی1
نيز1از1اين1روش1

استفاده1شد.

از1برجسته1ترين1چهره1های1
تاريخ1نگاری1روايی،1

محمدبن1جريرطبری1است.1
او1برای1تأليف1کتاب1خود1

اخبار1فراوانی1را1جمع1آوری1
کرد1و1در1اين1راه1رنج1فراوانی1

برد.1
او1سعی1داشت1تعيين1صحت1
و1سقم1مطالب1را1به1خواننده1

واگذار1کند.

شايد1يكی1از1معايب1اين1سبك
از1تاريخ1نگاری1اين1باشد1که1

نويسندگان1به1دور1از1هر1گونه1نقد1و1
انتقاد،1هيچ1نظری1درباره1درستی1و1

نادرستی1خبر1ارائه1نمی1دهند.
برخی1آن1را1امتيازی1بزرگ1می1دانند،1
زيرا1مورخان1بعدی1با1مجموعه1ای1از1
اخبار1گوناگون،1درباره1يك1موضوع1

روبه1رو1می1شوند1و1با1به1دست1آوردن1
مدارك1و1اسناد1کافی1درباره1اصل1

خبر1قضاوت1می1کنند.

تاريخ◄نگاری◄
ترکيبی

در1اين1روش1مورخ1
به1جای1ذکر1همۀ1

روايات1درباره1
يك1موضوع،1با1

مطالعه1و1مطابقت1
همۀ1روايت1ها،1

يك1گزارش1واحد1
از1آن1ها1تنظيم1

می1کند.

در1اين1روش1مورخ1
ناچار1به1گزينش1
و1انتخاب1است1و1

امكان1دارد.1

از1اواخر1قرن
سوم1هجری1اين1
نوع1تاريخ1نويسی1

متداول1شد.

از1برجسته1ترين1چهره1های1
اين1سبك1از1تاريخ1نويسی1
می1توان1به1بالذری1)قرن1

سوم1هجری(1صاحب1کتاب1
فتوح1البلدان1و1دينوری1

)متوفای12901ق(
نويسندۀ1کتاب1اخبار1الطوال1

اشاره1کرد.

برخی1از1جنبه1های1خبر1از1چشم1او1
دور1بماند.

تاريخ◄نگاری◄
تحليلی

در1اين1روش،1
مورخ1با1بررسی1
موشكافانۀ1تمام1

اخبار1و1روايت1های1
مربوط1به1يك1

رويداد1و1نقد1آن1ها،1
اقدام1به1تحليل1و1
تفسير1علل،1آثار1و1
پيامدهای1آن1واقعه1

می1نمايد.

از1برجسته1ترين1آثاری1که1به1
اين1شيوه1تأليف1شده1است،1

می1توان1به1کتاب1تجارب1
االمم1ابوعلی1مسكويه

)متوفای14211ق(،1تاريخ1
بيهقی1و1مروج1الذهب1
مسعودی1اشاره1کرد.
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برای درک بهتر سلسله های قبل از هجوم مغول باید به چند نکتۀ کلی توجه فرمایید:

1. نوع به حکومت رسیدن شان.
2. رابطه ای که با خالفت عباسی داشته اند.

3. رابطه ای که با هم دارند.

مشاوره درسی:

سوال های کنکور و تکمیلی
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