
 

 

 ( شمشير بر فرهنگ پيروزي) 16 درس

 ؟ شدند نزديك مغوالن به زياد خطرهاي خريدن جان به با كساني چه ايران به مغوالن هجوم از پس 1

 . ايراني بزرگان و دانشمندان

 ويخ كه كوشيدند مي آنها ؟ شدند نزديك مغوالن به ايراني دانشمندان و بزرگان ، مغوالن هجوم از پس چرا 2-

 كردند يم تالش همچنين ايراني بزرگان. شوند بيشتر خونريزي مانع و كنند مهار را مغول رانگر بيابانگردانوي و خشن

 . بياموزند آنان به را كشورداري رسم و راه و كنند آشنا اسالمي – ايراني تمدن و فرهنگ با را مغوالن كه

 ورمشا عنوان به كه بود ايراني مسلمان ندانشمندا ترين برجسته از يكي ؟ بود كه طوسي نصيرالدين خواجه 3-

 و قتل كاهش و مردم جان حفظ براي زيادي تالش ، هالكو لشكركشي جريان در او.  بسيار يافت احترام هالكوخان

 . كرد مغوالن هاي غارت

 وكهال تشويق و طوسي نصيرالدين خواجه همت به ؟ شد ساخته منظوري چه به و كسي چه همت به مراغه رصدخانه 4-

 آن در زيادي دانشمندان و منجمان كه شد عظيم تحقيقاتي و علمي مركز يك به تبديل رصدخانه اين . شد ساخته

 . بود مجهز بزرگي كتابخانه و اخترشناسي به وسايل مراغه خانه رصد. كردند مي فعاليت

 در نيايرا نامدار شمنداندان و سياستمداران از يكي ؟ كرد چه و بود كه همداني اهلل فضل رشيدالدين خواجه 5-

 پزشك عنوان به او و داد انجام فراواني اجتماعي و فرهنگي خدمات كه بود اهلل فضل خواجه رشيدالدين ، مغول دوره

 . داشت خيريه كارهاي انجام و آبادي عمران و به بسياري عالقه و يافت راه ايلخان دربار به

 ريزدرتب همداني اهلل فضل رشيدالدين خواجه شد؟ تأسيس كجا رد و چگونه ، كسي چه همت به رشيدي ربع بناي 6-

 . شد مي كتابخانه و خانقاه ، بيمارستان ،مدرسه، مسجد مانند مختلف شامل موسسات كه بود

  ؟ بودند ادياني چه پيرو مغوالن 7-

 . مسيحيت بودند دين و بودايي آيين پيرو ديگري گروه و داشتند اعتقاد خود گذشتگان آيين به آنها از اي عده

 ؟ نكردند كسب چنداني موفقيت ايران در خود آيين گسترش و ترويج در مسيحي و بودايي مبلغان چرا 8-

 دين به نانايلخا ، ايراني وزيران و عالمان كوشش اثر بر سرانجام.  داشتند اسالم به محكمي ايران اعتقاد مردم زيرا 

 . شدند مسلمان و درآمدند اسالم

 ، يرانيا عالمان و بزرگان هاي تالش اثر بر ؟ شدند مند عالقه ايران تمدن و فرهنگ به چگونه مغول نايلخانا 9-

 كردند تالش آبادي و عمران براي و شدند عالقمند ، ايران تمدن و فرهنگ به مغول ايلخانان دهه از چند پس سرانجام

 به اقدام يهمدان اهلل فضل رشيدالدين خواجه خود روزي راهنمايي و تشويق به ؟ بنويسيد را خان غازان اقدامات 10-

 . كوشيد بسيار تبريز آباداني و عمران براي – كرد قضايي و اداري، مالي امور اصالح

 مانند مهم بناي دوازده با تبريز در غازان نشب او روزگار در ؟ شد ايجاد بناهايي چه خان غازان زمان در 11-

 كنار رد و بزرگ مسجدي شهرها از بسياري در زمان هم. شد پا بر....  و كتابخانه مدرسه، ، ، كاخ مسجد ، بيمارستان

 . ساختند نگاهداري مسجد هزينه تأمين براي اي گرمابه آن



 

 

 به وا.  بود خان غازان جانشين( ولجايتو ا) خدابنده محمد سلطان كرد؟ چه و بود كه خدابنده محمد سلطان 12-

 . شد آنجا آبادي موجب و كرد منتقل سلطانيه به را پايتخت ، اهلل فضل يدالدينرش خواجه وزيرش پيشنهاد

  هستند؟ نظير كم نظر چه از مغول ايلخان آخرين ابوسعيد دوران بناهاي 13-

 بناهاي يزانگ اعجاب و زيبا هاي كاري كاشي و گچبري.  نظيرند كم ها ايوان و گنبدها بلندي و عظمت نظر از بناها اين

 . دارد زمان آن در ايراني معماران نبوغ و ذوق از كيت ا ح ، مذكور

 . تداش قرار ايران تمدن و فرهنگ تأثير تحت چون نداد؟ ادامه را خود پدر راه ، تيمور پسر شاهرخ چرا 14-

  آمدند؟ هرات به هنرمندان و شاعران از زيادي تعداد شاهرخ زمان در چرا 15-

 . هنر و ادب به شاهرخ ي عالقه و توجه سبب به

 بناهاي وا.  داشت توجه آبادي و عمران به كه بود نيكوكار زنان از شاهرخ همسر كرد؟ چه و بود كه شاد گوهر 16-

 . آنهاست از يكي( ع)رضا امام حضرت حرم جوار در گوهرشاد مسجد كه ساخت مشهد و هرات در متعددي

 نقاشان و نگارگران و شد شكوفا خوشنويسي و( نقاشي) ريگ نگار هنر شد؟ شكوفا هنرها كدام تيموريان دوره در 17-

 . گذاشتند جاي به خود از ارزشمندي هنري آثار زمان آن

 شسفار به كه است شاهنامه كهن هاي نسخه ترين نفيس از يكي ؟ است اثري چگونه نقُريبايس ي شاهنامه 18-

 فراواني تاهمي ، هنري ارزش و ارايي كتاب نظر از اثر اين.  شد تذهيب و نگارگري تيموري ي شاهزاده ميرزا، بايسنقُر

 . دارد

 الدين نصير اجهخو) 0. است..............................  بود هالكوخان مشاور كه ايراني مسلمان دانشمندان ترين برجسته از يكي* 

 (طوسي

 ( مراغه رصدخانه) . بود........... .............................. ساختن نصير خواجه ارزشمند كارهاي از يكي*

 ( رشيدي التواريخ جامع) .  بود...........................................  اهلل فضل رشيدالدين خواجه كتاب ترين معروف* 

 ( رشيدي ربع). بود تبريز در.............................  بناي ، خيريه كارهاي انجام و آبادي و عمران از مهم بسيار نمونه يك* 

 اخد محمد سلطان) .  دبو مند عالقه آباداني و عمران به كه بود................................................  خان غازان جانشين-*

 (بنده

 (لطانيهس بدگن) .  است معروف.................................  به كه كرد بنا خود براي آرامگاهي سلطانيه در اولجايتو* 

 ( هرات) .  شد انتخاب تيموريان پايتختي به.........................  شهر شاهرخ زمان در* 

 


