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پایه  1تاریخ ( تیموری  –فرهنگ وهنر در عصر مغول )21نمونه سواالت تکمیل کردنی درس 

 یازدهم علوم انسانی ، تهیه شده توسط گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

 

 عبارات زیر را با واژگان مناسب تکمیل نمایید ( الف

 .نگ ، کشتار و ویرانگری آغاز شدبا ج....................و.................دوران فرمانروایی -1

ضربه شدیدی بر جامعه ، اقتصاد و فرهنگ ایران وارد .................و....................دوران فرمانروایی -2

 .وردآ

 .بودند................مغوالن در اغاز پیرو آیین  ساده موسوم به -3

 .اداره می شد.................آیین ساده شمنی زیر نظر روحانیونی با عنوان-4

 .را می پرستیدند....................پیروان آیین شمن مجموعه ای از -5

 .نداشتند...................مغوالن نسبت به مسائل دینی چندان -6

 .آنها بود...................مدارای اعتقادی مغوالن بیشتر متاثر از -7

مغوالن باعث شد که پیروان دین های گوناگون در میان آنان به تبلیغ دین خود  دینی............... و........... -8

 .بپردازند

 .مغوالن یکی از رویدادهای مهم دوره ایلخانان بود................-9

 ......... با هم نوایی دین و دولت و برتری شریعت اسالمی بر یاسای چنگیزی ، حکومت ایلخانی ماهیت-11

 .یافت.....

 .، نفوذ و قدرت ایرانیان در دربار ایلخانان و اداره حکومت بیش از پیش افزایش یافت................ ..با -11

 .تشیع در ایران گسترش یافت...............در دوره ایلخانان به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی -12

 ................، ..............ر اموراصالحاتی دزسازی و انجام با مسلمان شدن مغول ها زمینه برای با-13

 .فراهم آمد............و

 .به مذهب تشیع گروید................نفوذ مذهب شیعه به حدی رسید که ایلخان -14

 .را مورد احترام قرار می دادند........................تیمور و جانشینان او مسلمان بودند و -15

 .های بسیاری ساخته شد مدارس ،مساجد و خانقاه....................در عصر-16
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 .بودند...............سالطین تیموری پیرو مذهب-17

اتحاد و زندگی مسالمت آمیز پیروان مذاهب  و فرق اسالمی و معتقدان به دین های دیگر از ویژگی های -18

 .بود..........................شاخص عصر

 .بود............و...........انان و تیموریان رشد قابل توجه از تحوالت مهم دوران ایلخ-19

 .داشت...............هجوم ویرانگر و وحشت انگیز مغول به ایران نقش موثری در روی آوردن مردم به -21

، موجب افزایش نفوذ و موقعیت اجتماعی رهبران ومشایخ آن ...............کثرت پیروان و مریدان طریقت -21

 .ت ها شدطریق

به وجود .................در قرن نهم هجری به تدریج تغییر و تحول چشمگیری در فعالیت های طریقت های -22

 .آمد

تجارب و سنت های هنری و هنرمندان سرزمین های فتح شده با یکدیگر پیوند .................فتوحات در نتیجه-23

 .خوردند

 .در عصر ایلخانی و تیموری رونق رشد بسزایی داشت....................و.............هنر-24

 .بود...................و................در عصر ایلخانان هنر نگارگری تلفیقی از سنت های نقاشی -25

 .به شمار می روند ...........شاهنامه های ایلخانان مغول از مشوقان پدیدآوردن -26

 .است.............. مشهور به در دوره تیموری  های مصور  نمونه باقی مانده از شاهنامه-27

در سراسر ایران به ویژه خراسان ......................در روزگار جانشینان تیمور از جمله هنر نگارگری  -28

 .گسترش یافت

 .است ................ فاخرترین شاهنامه مصور شده در عصر تیموری -29

 .که سیاستمداری هنرمند بود خوشنویسی و مصور شد...............دستور  شاهنامه بایسنقری به-31

در زمان شاهرخ تیموری و جانشینانش یکی از کانون های بزرگ علمی و فرهنگی و .................شهر -31

 .هنری جهان اسالم تبدیل شد

یقرا پشتیبان و مشوق جدی هنر و وزیر سلطان حسین میرزا با........................از وزیران تیموری -32

 .هنرمندان بودند

عظیمی  گونیبود که آثار و مکتب نگارگری او سر آغاز دگر................نامورترین نقاش عصر تیموری  -33

 .در نقاشی به شمار می آید
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 همراه بود............ و............ راثآبسیاری از هجوم ویرانگرچنگیز مغول به ایران با ویرانی  -34

با گرد آوری هنرمندان و معماران بزرگ سرزمین های فتح شده ،درسمرقند به عمران و آبادانی ..............-35

 . پایتخت خود همت گماشت

به عمران و آبادانی پایتخت .........تیمور با گرد آوری هنرمندان و معماران بزرگ سرزمین های فتح شده ،در-36

 . خود همت گماشت

به عظمت و شکوفایی کم ...............معماری ایران در دوره جانشینان تیمور به ویژه در عصر شاهرخ و -37

 .نظیری دست یافت

وگوهرشادبیگم  به عظمت و شکوفایی .......... معماری ایران در دوره جانشینان تیمور به ویژه در عصر  -38

 .کم نظیری دست یافت

 که استادانی  ین دوره قوام الدین ، غیاث الدین و محمد بن محمود اصفهانی بودندا............ سرشناس ترین -39

 .بی همتا در فنون معماری به شمار می روند 

 .زیباسازی بناها استفاده می شد برای تزئین و..................و................در دوره تیموری از ترکیب  -41

در قلمرو نظم ونثر روبه رشد گذاشت و به احیا و تقویت ..............ان فرمانروایی ایلخانان زبدر دوره  -41

 .ایران کمک کرد

 .شعر حماسی و شاهنامه سرایی متداول شد.............در دوره  -42

از جمله علومی بود که در عصر ایلخانان و تا حدودی دوره تیموریان رواج و پیشرفت .............. -43

 .چشمگیری داشت 

 یراگن خیراتبه زبان فارسی ، در زمره بهترین  تیموری کتاب های تاریخی به جا مانده از دوران-44

 .تا آن زمان به حساب می آیند ...............یاه

 .نوشته عطاملک جوینی است...............از کتاب های تاریخی عصر ایلخانان -45

 .است.............. وشته از کتاب های تاریخی عصر ایلخانان  جامع التواریخ ن -46

 .تاریخ گزیده تالیف حمدهللا مستوفی است..............از کتاب های تاریخی عصر -47

در این عرصه ............علومی نظیر ریاضیات ، پزشکی  و فلسفه از رونق خاصی برخوردار بود که نقش -48

 .بسیار مهم است

 .اری در برابر هجوم مغول را به ایران برگرداندبسیاری از دانشمندان متو............... -49
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فعالیت های علمی  زمینه ............ خواجه نصیر الدین توسی با تجمع دانشمندان متواری در مرکز علمی  -51

 .آنها را فراهم کرد

 .زمان جانشینان تیمور بسیار فعال بودند........ و...........مراکز علمی و کتابخانه های شهر  -51

 وجود شمار قابل توجه دانشمندانی که در رشته های مختلف علمی تبحر داشتند نشانه ای از رشد و رونق -52

 .در دوره تیموری است...................... 
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پایه  1تاریخ ( تیموری  –فرهنگ وهنر در عصر مغول )21سواالت تکمیل کردنی درس  پاسخ نامه

 نسانی ، تهیه شده توسط گروه آموزشی تاریخ استان زنجانیازدهم علوم ا

 نارامعم-39                        تصوف-21                   مغوالن و تیموریان-2

 یشاک و رجآ-41                       صوفیانه-21                مغوالن و تیموریان -2

 یسراف -41                         صوفی-22                               شمنی -3

 ناناخلیا -42                        مغوالن-23                                شمن -4

 خیرات -43            نگارگری ونقاشی -24                     مظاهر طبیعت -5

  مالسا ناهج-44                ایرانی و چینی -25                             تعصب -6

 اشگناهج خیرات -45                        مصور -26                      شرایط زندگی -7

 ینادمه هللا لضف نیدلا دیشر -46                         دموت -27                    تساهل و تسامح -8

 هدیزگ خیرات -47                بایسنقر میرزا -28                      اسالم آوردن  -9

 خواجه نصیر الدین توسی        -48            شاهنامه بایسنقری-29                   ایرانی اسالمی -11

 خواجه نصیر الدین توسی        -49               شاهزاده بایسنقر-31مسلمان شدن مغول ها           -11

 هغارم هناخدصر-51                           هرات-31خواجه نصیر الدین توسی       -12

 دنقرمس و تاره-51            امیرعلیشیر نوایی -32سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی   -13

 یرومیت -52              کمال الدین بهزاد-33الجایتو                             -14

 یرنه و یگنهرف -34              اصحاب دین        -15

                            رومیت-35                             تیمور -16

 دنقرمس -36                              تسنن -17

 مگیبداشرهوگ-37                   تیموری -مغول-18

 خرهاش-38   تصوف و طریقت صوفیانه  -19


