
 

 

 "به نام توان بخش هر ناتوان  "
 

            

 .رضا عباسی مشهورترین نقاش زمان شاه عباس صفوی است

عباس، موجب رواج نقاشی های های سیاسی و بازرگانی با کشورهای اروپا در زمان شاه  مراوده

 .ایتالیایی در بازار اصفهان شده بود

رقابت دربار صفوی با دربار هنرپرور و با شکوه جهانگیر پادشاه مغولی هند نیز سبب دیگری برای 

 .توجه به هنرمندان در این زمان بود

 .در این میان آقا رضا نامی سرآمد همه هنرمندان و نقاشان اصفهان شد

او را به خود منسوب کرد و از آن پس به نام رضا عباسی مشهور شد. ساختمان شاه عباس 

پیش از .بناهای متعدد در زمان شاه عباس اول در اصفهان، نوعی تازه از نقاشی را به وجود آورد

آن در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب، نقاشان بزرگ چون کمال الدین بهزاد به تصویر 

 .پرداختند کردن کتاب های خطی می

 .اما در این دوره نقاشی بر روی دیوارها و کشیدن تصاویر بزرگ برای تزیین بناها مرسوم شد

رضا عباسی پرده های نقاشی بسیار آفرید که در آن ها به جای انبوه درباریان، تنها صورت یک یا 

 .شد دو آدمی زیبا نقش می

جمالت صحنه درخششی چشم گیر در این تصویرها رنگ آمیزی لباس و صورت و تزئینات و ت

اما مهارت رضا عباسی، که بیشتر به نقاشی سیاه قلم تمایل داشت، در تصویر طبیعت و .دارد

 .حاالت روحی و اخالقی مردم عادی بود
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رضا عباسی نقاش دوران سلطنت شاه عباس بزرگ را نباید با علیرضا عباسی تبریزی، هنرمند 

 .خوشنویس هم زمان او اشتباه کرد

هجری قمری، خطاط برجسته و استاد خوشنویسی ایرانی بود  ۸۳۰۱رضا عباسی تبریزی وفات  علی

که از طرف شاه عباس صفوی به لقب شاهنواز خان ملقب گردید. وی خط نسخ و ثلث را با 

نظیر، عالوه بر  ای خاص داشت. این استاد بی نوشت و در خط نستعلیق شیوه استادی تمام می

ستعلیق و ثلث در انواع خطوط نسخ و محقق و رقاع و ریحان و توقیع و تعلیق مهارت کامل در ن

 نیز استاد کامل و ماهری بوده است.

 .است کتابخانه آستان قدس رضویبزرگ  قرآنگرانبهاترین اثری که از او باقیست، 

به خط ثلث مورخ به سال  اهلل مسجد شیخ لطفسردر و کتیبه بزرگ کمربندی داخل گنبد  های کتیبه

 .هجری اثر اوست ۸۳۸۱

 هجری  ۸۳۱۱به خط ثلث مورخ به سال اصفهان  (مسجد امام های معروف او کتیبه سردر  از کتیبه

، هنوز باقی است و حکایت از کمال پختگی و چهارسوی اصفهانتوان نام برد و کتیبه  را می

 .هنرمندی قلم او دارد

درکوهپایه های زاگرس قراردارد شهراصفهان درچه موقعیت جغرافیایی قراردارد؟  -۸

 کند. ورود زاینده رود ازوسط آن عبور می

بعد ازدوشهر تهران ومشهد پرجمعیت ترین شهر ایران کدام شهراست وچقدر  -۱

 جمعیت دارد؟ اصفهان ،جمعیت آن حدود دو میلیون نفراست.

ای است که برروی  نقشه گردشگری به چه نوع نقشه ای گفته میشود؟نقشه -۰

 شود. ی دیدنی وآثار تاریخی نشان داده میآن مکانها

 اوج شکوفایی شهراصفهان مربوط به چه دورهای است؟دوره صفویه. -4
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از گذشته های دور اهمیت داشته  نچه چیزهایی ثابت می کند شهراصفها -۱

 ثار بجا مانده تاریخی آاست؟

به چه دلیلی اصفهان به نصف جهان معروف شد؟دردوره صفویه تعدادزیادی از  -6

گران،معماران،هنرمندان ودانشمندان به اصفهان آمدمدوچنان آثار  صنعت

 باشکوه وزیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف شد.

چند اثرتاریخی ودیدنی شهر اصفهان را نام ببرید؟میدان امام)نقش جهان(  -7

 مسجدشیخ لطف اهلل ،مسجد امام)مسجد جامع عباسی(،کاخ عالی قاپو.

تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید؟مسجد شیخ لطف اهلل، بناهای  -۱

 مسجد امام، کاخ عالی قاپو،بازار قیصریه،

فرمان چه کسی وبه چه دلیلی ساخته شد؟به به فرمان  مسجد شیخ لطف اهلل -9

شاه عباس ساخته شد تا شیخ لطف اهلل که عالم بزرگی بود در آن نماز جماعت 

  وتدریس شاگردان بپردازد.برگزار کند وبه تربیت 

کدام اثر تاریخی اصفهان دارای چهار ایوان درچهار جهت جغرافیای است؟  -۸۳

 .مسجد امام)مسجد جامع عباسی(

،داخل مترارتفاع دارند4۳مناره های مسجد امام چه ویژگی هایی دارد؟بیش از -۸۸

فتند ر یا گلدسته ها پلکانهای مارپیچی وجود دارد که ازآن باال می این مناره ها

 تا اذان بگویند یا خبر رسانی کنند.

معادنی دراطراف این شهر کشف همزمان با ساخته شدن مسجد امام چه  -۸۱

 معادن سنگ مرمر که از آنهادربنای مسجد استفاده شده. شده است؟

شوند؟بر روی گنبد  کتیبه ها درمسجد امام در چه قسمت هایی دیده می -۸۰

 محراب ومناره ها.



 

 

یزهای نوشته شده است؟آیات قران دعاونام چدر کتیبه های دوره اسالمی چه  -۸4

 امامان بزرگوار را باخط خوش نوشته اند.

 در سقف مسجد امام از چه هنری استفاده شده است؟گچ بری های تزیینی  -۸۱

پرداخت؟شاه عباس در این  شاه عباس در کاخ عالی قاپوبه چه کارهایی می -۸6

کرد ودر تاالرهای آن  ت ودستورات الزم را صادر میخداپر مکان به امور کشور می

 از مهمانان پذیرایی می کرد.

شد؟ شاه ودرباریان از ایوان این  از ایوان کاخ عالی قاپو چه استفاده ای می -۸7

 کردند. های سربازان را درمیدان نقش جهان تماشا می کاخ چوگان بازی یا رژه

 اصفهان     شهر اصفهان مرکز استان . . . . . . است. -۸۱

فرمان . . . . . . در مرکز . . . . . ساخته شده به  )نقش جهان(میدان امام  -۸9

شهر   -است.این میدان حدود و . . . . . متر طول دارد. شاه عباس صفوی  

 ۱۳۳  -اصفهان  

 سال۸۱ساخت مسجد شیخ لطف اهلل حدود . . . . طول کشید.    -۱۳

 یکی ازنشانه های معماری اسالمی . . . . است.  گنبد  -۱۸

برخی کتیبه های مسجد امام به قلم . . . . .  خطاط مشور نوشته شده است.      -۱۱

 استاد علیرضا عباسی

        6اق دارد.  تکاخ عالی قاپو در . . . . . . طبقه ساخته شده است وحدود . . .  ا -۱۰

۱۳ 

نقاشی های مینیاتوری وجود دارد که کار  قاپودر تاالرها واتاق های کاخ عالی  -۱4

 عباسی باشد.   رضا استاد . . . . . می



 

 

انواع فنون وهنر هایی که در ساختن بناهای تاریخی اصفهان بکار رفته است را  -۱۱

کتیبه  ، فهرست کنید؟ کاشی کاری ، نقاشی ، خطاطی ،مینیاتوری، گچ بری

 ، سنگ کاری. نویسی ، معماری 

 نبی :فعالیت های جا

  .تهیه ی نقشه ی گردشگری ومشخص کردن یکی دوتا از مکانهای دیدنی یا باستانی

روی پارچه انجام دهند  با موضوع دیدنی  یمن پارچه خریدم واز بچه ها خواستم نقاش

 .های اصفهان

 .تهیه ی پاور پوینت از دیدنی های اصفهان ) من خودم درست کردم و نمایش دادم (

 مکانهای دیدنی و باستانی اصفهان.بازدید از 

 

 چند تا عکس از پاوری که درست کردم:

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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