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  اصفهان نصف جهان(-11درسمطالعات):درس کاربرگ  

ششمی: پایه    خانم اسدیآموزگار:    

 

شهر اصفهان مرکزکدام استان است؟اصفهان-1  

رود زاینده–هر اصفهان در کوهپایه ی کدام رشته کوه قرار دارد وکدام رود از وسط آن عبور می کند؟زاگرس ش--2  

عیت اصفهان تقریبا چند نفراست؟دومیلیون نفرجم-3  

دام شهر ها از اصفهان پرجمعیت ترند؟تهران ومشهدک-4  

قشه گردشگری چیست؟نقشه ای است که بر روی آن مکان های دیدنی وآثار تاریخی نشان داده می شود.ن-5  

چه چیزی نشان دهنده اهمیت اصفهان در گذشته های دور می باشد؟یکی آثار به جا مانده تاریخی در این شهر است -6

در دوره اسالمی چندبار این شهر به عنوان پایتخت انتخاب شده است.ودیگری اینکه   

اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به کدام دوره است؟دوره صفویه-7  

چرا اصفهان به نصف جهان معروف است؟چون در دوره صفویه تعداد زیادی از صنعتگران ،معماران،هنرمندان ودانشمندان به -8

شکوه وزیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف شد.اصفهان آمدند وچنان اثار با  

منارجنبان-ی وسه پلس-عدادی از آثار تاریخی ودیدنی اصفهان را نام ببرید؟میدان نقش جهانت-9  

قاپو عالی کاخ-امام مسجد–سجد شیخ لطف اهلل م-ناهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید؟بازار قیصریهب-10  

مسجد شیخ لطف اهلل به فرمان چه کسی وچرا ساخته شد؟به فرمان شاه عباس ساخته شد تا شیخ لطف اهلل که عالم -11

 بزرگی بود در آن نماز جماعت برگزار کندوبه تربیت وتدریس شاگردان بپردازد.

اخت مسجد شیخ لطف اهلل چقدر طول کشید؟هیجده سالس-12  

چیست؟کنبد سالمییکی از نشانه های معماری ا-13  

دام یک از آثار تاریخی اصفهان دارای چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی است ؟مسجد امامک-14  

مسجد امام چیست؟مسجد جامع عباسی نام دیگر-15  

 تر ارتفاع دارد داخل این مناره هام 40مناره های مسجد امام چه ویژگی هایی دارد؟هریک از مناره ها ی مسجد بیش از -16

سته هاپلکان مارپیچ وجود دارد که از آن باال می رفتند تا اذان بگویند یا خبر رسانی کنند.یاگلد  

چرا از سنگ مرمر در ساخت مسجد امام استفاده کردند؟همزمان با ساخته شدن مسجد امام معادن سنگ مرمر اطراف  -17

 این شهر کشف شده است وازاین سنگ در ساخت مسجد امام استفاده کردند.
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  صف جهان(ناصفهان -11درسمطالعات):درس کاربرگ  

ششمی: پایه    خانم اسدیآموزگار:    

 

کتیبه چیست؟نوشته هایی روی سنگ ،کاشی و...-18  

عا ونام امامان بزرگوارد-ر دوره اسالمی روی کتیبه ها چه چیزهایی می نوشتند؟آیات قراند-19  

مناره ها-حرابم-ر مساجد کتیبه ها روی چه چیزهایی دیده می شد؟روی گنبدد-20  

است؟استاد رضا عباسیرخی از کتیبه های مسجد امام به قلم کدام خطاط نوشته شده ب-21  

قف ایوان ها چگونه تزیین شده است؟با گچ بری های زیباس-22  

اخ عالی قاپو چندطبقه وچند اتاق دارد؟شش طبقه  وپنجاه اتاقک-23  

میهمانان از پذیرایی–ادن دستورات الزم د-شاه عباس در کاخ عای قاپو به چه کارهایی می پرداخت؟اداره امورکشور-24  

کاخ عای قاپو چه استفاده هایی می شد؟شاه ودرباریان به تماشای چوگان بازی ،جشن ها ورژه سربازان در میدان از ایوان -25

 نقش جهان می پرداختند.

داخل تاالرها واتاق های کاخ عالی قاپو چگونه تزیین شده بود وکار چه کسی بود؟با نقاشی های مینیاتوری زیبایی که کار -26

 استاد رضا عباسی بود

ردوت مسجد امام ومسجد شیخ لطف اهلل در چیست؟مسجد امام مناره دارداما مسجد شیخ لطف اهلل مناره ندامهم ترین تفا-72  

-میدان نقش جهان به فرمان ............... در میدان شهر............. ساخته شد طول ای میدان .................متر است.شاه عباس -28

پانصد-اصفهان  


