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 اصفهان نصف جهان – 11درس 

 زاینده رود – زاگرس
های ............. قرار دارد و رود  شهر اصفهان در کوهپایه -1

 .................. از وسط آن عبود می کند.

 شهر اصفهان مرکز استان ......... است. -2 اصفهان

 اصفهان –شاه عبّاس صفوی 
............. در مرکز شهر میدان امام )نقش جهان( به فرمان  -3

 ................ ساخته شده است.

 های معماری اسالمی ............. است.یکی از نشانه -4 گنبد

 سجد امام )مسجد جامع عبّاسی(م
همزمان با ساخته شدن ................ معادن سنگ مرمر اطراف شهر -5

 اصفهان کشف شده است.

 .............. از شاهکارهای معماری اسالمی محسوب می شود. -6 مسجد جامع عبّاسی

 های مینیاتوری وجود دارد.های ........... نقّاشیدر تاالرها و اتاق -7 کاخ عالی قاپو

 میلیون نفر است. 4جمعیّت شهر اصفهان حدود  -8 غلط 

 صحیح
دهد که شهر اصفهان از ن میی تاریخی نشاجا ماندهآثار به -9

 های دور اهمیّت داشته است.گذشته

 ترین شهر ایران اصفهان است.پرجمعیّت -10 غلط

 کاخ عالی قاپو در شش طبقه ساخته شده است.-11 صحیح

 صحیح
ات قرآن، دعا و نام ی اسالمی، آیهای دورهمعمواًل  در کتیبه -12
 اند.مان بزرگوار را با خطّ خوش نوشتهاما

 از دو شهر تهران و مشهد بعد
ترین شهر ایران فهان بعد از کدام شهرها پرجمعیّتشهر اص -13

 است؟

یدنی و آثار تاریخی نشان های دای است که بر روی آن، مکاننقشه
 شود.داده می

 ای است؟ی گردشگری چگونه نقشهنقشه -14

داد زیادی از ه، به دلیل حمایت شاهان صفوی، تعی صفویّ در دوره
ه اصفهان آمدند و آثار با دانشمندان بصنعتگران، معماران، هنرمندان و 

شکوه و زیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف 
 شد.

 به چه دلیل، اصفهان به نصف جهان معروف شد؟ -15

مسجد  -3اللّه  مسجد شیخ لطف -2جهان(   میدان امام )نقش  -1
 قاپوکاخ عالی -4جامع عبّاسی(  د امام )مسج

 اریخی و دیدنی شهر اصفهان را نام ببرید.چند اثر ت -16

 بازار قیصیه -2         اللّه مسجد شیخ لطف -1
 مسجد امام -4                 قاپو کاخ عالی -3  

 بناهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید. -17



 

 

اللّه که عالم بزرگی ساخته شد تا شیخ لطف به فرمان شاه عبّاس صفوی
بود در آن نماز جماعت برگزار کند و به تربیت و تدریس شاگردان 

 بپردازد.

اللّه به فرمان چه کسی و برای چه کاری مسجد شیخ لطف -18
 ساخته شد؟

 متر ارتفاع دارند. داخل این 40بیش از های مسجد هر یک از مناره
-رپیچ وجود دارد که از آن باال میهای ماپلکان هامناره ها یا گلدسته

 رفتند تا اذان بگویند یا خبررسانی کنند.

هایی مام )مسجد جامع عبّاسی( چه ویژگیهای مسجد امناره -19
 دارند؟

 کتیبه چیست؟-20 هایی روی سنگ، کاشی و مانند آن است.نوشته

 علیرضا عبّاسی –ها بر روی گنبد، محراب و مناره
شوند؟ و به هایی دیده میها در مسجد امام در چه قسمتکتیبه-21

 خط کیست؟

-کرد و در تاالررداخت و دستورات الزم را صادر میپبه امور کشور می

 کرد.های آن از مهمانان پذیرایی می
 پرداخت؟قاپو به چه کارهایی میشاه عبّاس در کاخ عالی -22

های ها یا رژهچوگان بازی، جشناز ایوان این کاخ، شاه و درباریان 
 کردند.میدان امام )نقش جهان( تماشا می سربازان را در

 شد؟ای میایوان کاخ عالی قاپو چه استفاده از -23

 میدان امام )نقش جهان(
های ترین میداندر زمان شاه عبّاس صفوی از بزرگ کدام مکان -24

 جهان بوده است؟

 اصفهان          –مشهد  –(تهران 1
 مشهد –اصفهان  –( تهران 2 
 تهران –اصفهان  -( مشهد 3
 تهران -مشهد  –( اصفهان 4

 اند؟های کشور، به ترتیب کدامترین شهرپرجمعیّت -25

 می کند؟ رود از کدام شهر عبورزاینده -26 (مشهد4     (اصفهان  3      (ارومیّه 2     (شیراز 1

 (صفویّه2       (سامانیان         1
 (ساسانیان4        (زندیّه            3

ی تاریخی ی شهر اصفهان مربوط به کدام دورهاوج شکوفای -27
 است؟

 ضوی(مسجد جامع ر2رشاد               (مسجد گوه1
 (مسجد جمکران4اللّه         (مسجد شیخ لطف3

 کدام مسجد، در میدان نقش جهان قرار دارد؟ -28

 (محمود فرشچیان 2         (علیرضا عبّاسی        1
 (رضا عبّاسی4اللّه                  (شیخ لطف3

 قاپو، اثر کیست؟های عالیها و اتاقهای تاالرنقاشی -29

 سه پلو(سی2     (عالی قاپو            1
 اللّه(مسجد شیخ لطف4            (چهلستون      3

در زمان شاه عبّاس صفوی بوده  اموری کدام عمارت، مرکز اداره -30
 است؟

 ها             (کتیبه1
 (زبان مردم2 

های دور اهمیّت کند شهر اصفهان از گذشتهثابت میکدام مورد -31
 داشته است؟



 

 

 انده             جا م(آثار تاریخی به3
 و رسوم مردم (فرهنگ و آداب4 

 عادن طال(م2مرمر           (معادن سنگ 1
 (معادن آلومینیم4(معادن آهن                    3

 همزمان با ساخته شدن مسجد امام چه معادنی در اطراف شهر -32
 اصفهان کشف شد؟

 های تزیینیبری(گچ2ینیاتوری               (نقاشی م1
 های سنگی(کتیبه4ی تزیینی                ها(خط3

 در سقف مسجد امام در اصفهان از کدام هنر استفاده شده است؟ -33

 ؟متر طول داردمیدان نقش جهان حدود چند  -34 250(4        500(3          400(2           350(1

 اللّه حدود چند سال طول کشید؟ساختن مسجد شیخ لطف -35 30(4        21(3         20(2        18(1

 اتاق 50 –طبقه  5(2اتاق                    6 –طبقه  50(1
 اتاق 60 –طبقه  6(4اتاق                    50–طبقه  6(3

 قاپو در چند طبقه ساخته شده و حدود چند اتاق دارد؟کاخ عالی -36

 اللّه( مسجد شیخ لطف2امع عبّاسی      (مسجد ج1
 ( مسجد گوهرشاد4     ( مسجد جمکران      3

کدام مسجد در اصفهان دارای چهار ایوان در چهار جهت -37
 جغرافیایی است؟

 (رضا عبّاسی2(حسین بهزاد              1
 (خواجه نظام الملک4     (علیرضا عبّاسی     3

های مسجد امام، به قلم کدام استاد خط نوشته بعضی از کتیبه -38
 شده است؟

 (بازار قیصریه2     قاپو           (کاخ عالی1
 (مسجد شیخ لطف اللّه4    (مسجد جامع عبّاسی    3

ه کدام یک از آثار اطراف میدان نقش جهان عبارت زیر مربوط ب -39
 می باشد؟

ی هاها یا رژهایوان این بنا، چوگان بازی، جشن شاه و درباریان از»
 «کردند.ماشا میسربازان را در میدان نقش جهان ت

 

 (3گزینه ی ) -28                     (2گزینه ی ) -27(                  3گزینه ی ) -26(                  1ی )گزینه  -25
 (1گزینه ی ) -32(                      3گزینه ی ) -31      (            1گزینه ی ) -30(                 4گزینه ی ) -29
 (3گزینه ی ) -36                       (1گزینه ی ) -35                  (3گزینه ی ) -34  (               2گزینه ی ) -33
 (1گزینه ی ) -39                  (3گزینه ی ) -38(                1گزینه ی ) -37

 دکتر صفایی –تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی  –مریم عزیزی 
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