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 درس بیست و دوم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 وزیر دانشمند ایرانی در زمان ایلخانان چه کسی بود؟ -1
 خواجه نظام الملک توسی -1
 خواجه رشیدالدّین فضل اهلل همدانی  -2
 نصیرالدّین توسیخواجه  -3
 عضدالدّوله -4

 خواجه نصیرالدّین توسی مشاور چه کسی بود؟ -2
 تیمورخان -1
 چنگیزخان -2
 هالکوخان -3
 غایرخان -4

 رصدخانه ی مراغه به همّت چه کسی ساخته شد؟ -3
 ابوعلی سینا -1
 خواجه نظام الملک توسی -2
 خواجه نصیرالدّین توسی -3
 عضدالدّوله -4

 شاهرخ پسر کدام فرمانده ی مغول بود؟ -4

 چنگیز -1
 هالکو -2
 غایر -3
 تیمور -4

 مسجد گوهرشاد به هّمت چه کسی و در کجا ساخته شد؟ -5



 

 

 مشهد –گوهرشاد  -1
 مشهد –شاهرخ  -2
 اصفهان –شاهرخ  -3
 مراغه –گوهرشاد  -4

 آرامگاه کدام شاعر ایرانی در شهر نیشابور است؟ -6

 سعدی -1
 حافظ -2
 عطّار -3
 مولوی -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

هالکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تأثیر ...................... و جانشینان چنگیز،  -1

 ....................... ایرانیان قرار گرفت و به تدریج به ............................ روی آوردند.
 . بود.خواجه رشیدالدّین فضل اهلل همدانی از وزیران دانشمند دوره ی ....................... -2
.......................... از مشاوران هالکو بود که سعی می کرد عادت های زشت ........................ را تغییر  -3

 دهد.
 شاهرخ، پسرتیمور، برخالف پدر خود مردی ....................... بود. -4
رضوی از آثار دوره ی کاروان سرای ......................... در نزدیکی سرخس در استان خراسان  -5

 ......................... چنگیز، هالکو و تیمور است.
 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 وزیران ایرانی سعی می کردند راه و رسم کشورداری را به مغوالن بیاموزند. -1
 می نوشت.خواجه نصیرالدین توسی از وزیران دانشمندان دوره ی ایلخانان بود که چندین کتاب عل -2
 شاهرخ دستور داد مدارس و کتاب خانه های متعدّدی بسازند. -3



 

 

تعدادی از شاعران بزرگ و برجسته ی ایرانی مانند حافظ و سعدی در دوره های مغول و تیموری  -4

 زندگی می کردند.
 به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهید.

 گذاشتند؟ توضیح دهید. ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز، هالکو و تیمور -1
 وزیران ایرانی با مغوالن چگونه رفتار می کردند؟ -2
 خواجه رشیدالدّین فضل اهلل همدانی که بود و چه کرد؟ -3
 در زمان جانشینان چنگیز، هالکو و تیمور مردم ایران چه کردند؟ -4
 مورد(چند نمونه از شاعران بزرگ ایرانی در دوره های مغول و تیموری را نام ببرید. )چهار  -5
 رویدادهای زیر را به ترتیب روی خطّ زمان نام گذاری کنید. -6

 


