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 طراح: مختاری     4دبیرستان فرهنگ   مغول و تیموریدر عصر  هنر: فرهنگ و 21ی درس های نمونهپرسش

 بارم سوال ردیف

 الف

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 غ      ص های فتح شده با یکدیگر پیوند خوردند.های هنری سرزمینی فتوحات مغول، سنتدر نتیجهـ 2

 غ      ص   ی مصور دوره تیموری شاهنامه دموت است.ی شاهنامهاخرترین نمونهفـ 1

 غ      ص   ـ در دوره ایلخانیان به دلیل چیرگی مغوالن زبان فارسی کمتر کاربرد داشت.3

 

 ب

 .ی درست را بنویسیدگزینه

 ی تیموریان چه علومی از اقبال و توجه بیشتری برخوردار بود؟در دوره. 2

 لف( علوم هنری ب( علوم معماری پ( علوم دینی ت( علوم فنی و ریاضیا

 الدین شیرازی چه بود؟. علت شهرت غیاث1

 ب( از وزیران سرشناس بود     الف( از معماران سرشناس بود 

 ت( از مورخین سرشناس بود.    پ( از نویسندگان سرشناس بود 

 وران مغول درست است؟. کدام یک از موارد زیر در مورد وضعیت دینی د3

 الف( حضور مغوالن باعث قدرت گرفتن شیعیان شد ب( حضور مغوالن باعث قدرت بیشتر اهل تسنن شد.

 پ( پیروان ادیان مختلف با یکدیگر متحد و یکدل بودند ت( همچنان اختالفات مذهبی ادامه داشت.

 . کدامیک از پادشاهان زیر به مذهب تشیع گردیند؟4

 ب( بایسنقز پ( شاهرخ ت( الجایتوالف( غازان خان 

 

 ج

 های مناسب بنویسید.در جاهای خالی واژه

های علمی و فرهنگی خواجه نصـیر الـدین توسـی ........................ در ایـران ی ایلخانان به دنبال کوششدر دوره. 2

 گسترش یافت.

 ود.ی تیموری ........................ ب. نامورترین نقاشان دوره1

 . پایتخت تیمور شهر ........................ بود.3

 شد.ی تیموری از ترکیب آجر و ........................ برای تزئین بناها استفاده می. در بناهای دوره4

 . همسر شاهرخ تیموری ........................ نام داشت.5

 .. در سراسر ایران به ویژه خراسان گسترش یافت.. هنر نگارگری در روزگار ......................6

 

  های زیر پاسخ کوتاه بدهید.به پرسش د



 

 2 

 چه عاملی باعث نفوذ وقدرت ایرانیان در دربار ایلخانان شد؟. 2

 ی مراغه را چه کسی بنیان نهاد؟. مرکز علمی رصدخانه1

 را بنویسید.« تاریخ گزیده». نام نویسنده کتاب 3

 انان چه سبک شعری متداول بود.ی ایلخ. در دوره4

  های تشریحیپرسش ح

  های علمی و آموزشی در ایران دوره ایلخانان شد؟ )سه مورد(چه عواملی باعث احیای فعالیت 2

  ی ایلخانان و تیموریان را بنویسید.های معماری دورهویژگی 1

  دالیل گرایش مردم در دوره ایلخانان به تصوف چه بود؟ 3

  امدهای گرایش مردم به تصوف را بنویسید.پی 4

  روند تغییرات دینی پس از هجوم مغوالن را بنویسید. 5

  مورد از ویژگی دین مغوالن را بنویسید. 4 6

  دو مورد هنرهای رایج در دوره ایلخانی و تیموری را بنویسید. برای هر کدام یک نمونه هم بنویسید. 7

  ه اقدماتی انجام داد؟تیمور برای رونق معماری چ 8

  ی تیموری شرح دهید.ها را در دورهوضعیت علوم و دانش 9

 


