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  طراح: مختاري      4دبیرستان فرهنگ   : فرهنگ و تمدن در عصر صفوي 14ي درس هاي نمونهپرسش

  بارم  سوال  ردیف

  الف

  هاي زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت

  غ      ص                               . شعر فارسی بوده است دوران صفوي دوران افول ـ 1

  غ      ص  ار نقاشی خود را از دربار شاه اسماعیل آغاز کرد.الدین بهزاد ککمالـ 2

  غ      ص    ي دوران صفویه به معلم ثانی مشهور بود.ـ میرداماد فیلسوف برجسته3

  

  ب

  ي درست را بنویسید.گزینه

  در زمان کدام پادشاه هنرنگارگري به اوج خود رسید.. 1

  ي ب و پت) گزینه  باس دوم پ) شاه ع  ب) شاه عباس اول   الف) شاه تهماسب 

  ي صفویه به صنعت ملی تبدیل شد؟. کدام یک از صنایع زیر در دوره2

  ت) فلز کاري    پ)نگارگري     ب) زري بافی     الف) قالی بافی 

  هان که بود؟صف. بنیانگذار مکتب نقاشی ا3

  وینی ت) میرعماد حسنی قز  پ) میرعلی هروي   ب) آقارضا عباسی   الف) کمال الدین بهزاد 

  . سبک نقاشی مکتب قزوین در زمان کدام پادشاه رونق داشت؟4

  ت) شاه صفی    پ) شاه تهماسب   ب) شاه عباس اول   الف) شاه اسماعیل اول 

  

  ج

  هاي مناسب بنویسید.در جاهاي خالی واژه

  ............................ استمعروفترین کتاب تصویرگري دوران صفویه .... 1

  کتاب تاریخ عالم آراي عباسی ............................. نام دارد. ي. نویسنده3

  ي فلسفی عصر صفوي ................................... بود.ترین چهره. شاخص4

  

  د

  هاي زیر پاسخ کوتاه بدهید.به پرسش

  نامیدند؟دستیاران مدرسان در مدارس را چه می. 1

  چه بود؟ ي صفوي. ویژگی نجوم در دوره2

  . شیخ بهایی در چه علومی صاحب نظر بود؟3

  . شکوه معماري صفویه در چه شهرهایی نمود پیدا کرده است؟4

  ي صفویه چیست؟. از ویژگی فلزکاري دوره5

  ي کتاب حبیب السیر کیست؟. نویسنده6

  



 

 ٢

  ي شاه عباس اول نوشته شده است؟. کدام کتاب تاریخ در دوره7

  . بنیانگذار مکتب فلسفی اصفهان که بود؟8

    هاي تشریحیپرسش  ح

    چه عواملی در دوره صفویه باعث توسعه و شکوفایی فرهنگی شد؟  1

    ي صفویه تحت تأثیر چه عواملی به رشد و شکوفایی رسید؟علم و آموزش در دوره  2

    ید.هاي علمی و آموزشی را شرح دهنقش شاهان صفویه در رونق فعالیت  3

    سنت وقف چه تأثیري بر علم و دانش داشت؟  4

    ؟چرا شاهان صفویه از دانشمندان کشورهاي دیگر دعوت کردند به ایران سفر کنند  5

    ي صفویه از چه کشورهایی عالمان دین به ایران آمدند؟در دوره  6

    ي صفویه را بنویسید.نام سه تن از شاعران شاخص دوره  7

    ي صفویه چه تفاوتی با این علوم در اروپا داشت؟یاضی دورهعلوم تجربی و ر  8

    هایی رواج داشت؟تاریخ نگاري صفویه بیشتر در چه رشته  9

    شد؟ي صفویه توسط چه کسانی ساخته میمدارس دوره  10

    شد؟ي مدارس صفویه چگونه تأمین میهزینه  11

    ي صفویه را بنویسید.مدارس معروف دوره  12

    اي داشت؟چه وظیفه معید  13

    هایی است؟شهرت محمدتقی مجلسی در چه زمینه  14

    ي صفویه را بنویسید؟دو عامل شکوفایی معماري دوره  15

    مهمترین ویژگی معماري میدان نقش جهان را بنویسید؟  16

    چند نمونه از کاربردهاي میدان نقش جهان را بنویسید؟  17

    چه کسانی بودند؟تصویرگري شاهنامه تهماسبی   18

    ي صفویه را بنویسید.وضعیت صنعت فرش در دوره  19

    در مورد وضعیت پارچه بافی و مراکز مهم این صنعت توضیح دهید.  20

    در مورد هنر فلزکاري دوره صفویه توضیح دهید.  21

 


