
 پایه ششم مطالعات اجتماعی
 نصف جهان؛ اصفهان ،  یازدهم سواالت درس

 
 مرکز استان اصفهان کدام شهر است؟ -1
 شهر اصفهان در کوهپایه کدام رشته کوه قرار دارد و کدام روز از وسط آن عبور می کند؟ -2
 جمعیت شهر اصفهان چثدر است؟ -3
 شهر اصفهان پس از کدام شهر ها، پر جمعیت ترین شهر ایران است؟ -4
 نقشه گردشگری به چه نقشه ای گفته می شود؟ -5
 چگونه به اهمیت شهر اصفهان در دوره های گذشته پی می بریم؟ -6
 اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به کدام دوره است؟ -7
 چرا شهر اصفهان به نصف جهان شهرت یافته است؟ -8
 دراطراف میدان امام کدام بناهای تاریخی وجود قرار گرفته است؟ -9

 فوی ساخته شد؟میدان نقش جهان به فرمان کدام پادشاه ص -11
 میدان نقش جهان در کدام قسمت شهر اصفهان ساخته شده است؟ -11
 طول میدان نقش جهان چقدر است؟ -12
 مسجد شیخ لطف اهلل به فرمان چه کسی ساخته شد؟ -13
 دلیل ساخت مسجد شیخ لطف اهلل چه بود؟ -14
 مدت زمان ساخت مسجد شیخ لطف اهلل چقدر بود؟ -15
 د شیخ لطف اهلل چیست؟ویژگی مهم مسج -16
 یکی از مهم ترین نشانه های معماری اسالمی چیست؟ -17
 مسجد جامع عباسی ..................... در چهار جهت جغرافیایی دارد. -18
 هر کدام از مناره های مسجد جامع عباسی چقدر ارتفاع دارد؟ -19
 از مناره های مساجد به چه منظور استفاده می شود؟ -21
 ه عاملی موجب شد تا از سنگ مرمر در بنای مسجد جامع عباسی استفاده شود؟چ -21
 در مسجد جامع عباسی کتیبه ها در چه جاهایی استفاده شده است؟ -22
 کتیبه چیست؟ -23
 معموال در کتیبه های دوره اسالمی چه چیزهایی نوشته می شد؟ -24
 ده است؟کتیب های مسجد جامع عباسی به قلم چه کسی نوشته ش -25
 ویژگی مهم سقف ایوان های مسجد جامع عباسی چیست؟ -26
 و چند اتاق دارد؟ کاخ عالی قاپو در چند طبقه ساخته شده است -27
 شاه عباس در کاخ عالی قاپو به چچه اموری می پرداخت؟ -28
 شاه عباس و درباریان از ایوان کاخ عالی قاپو چه چیزهایی را تماشا می کرد؟ -29
 ویژگی مهم اتاق ها  تاالرهای کاخ عالی قاپو چیست؟ -31
 مینیاتورهای کاخ عالی قاپو اثر کدام هنرمند است؟ -31
 هلل و مسجد جامع جامع عباسی چیست؟تفاوت مهم مسجد شیخ لطف ا -32


