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 تشریحی

 ی وخارجی چه اقداماتی انجام داد؟شاه عباس اول برای نجات کشور از مسائل ومشکالت داخل .1

 .مهم ترین اقدام شاه اسماعیل صفوی پس از نشستن بر تخت شاهی چه بود و دو پیامد مهم آن را بنویسید .2

 مشکالت داخلی و خارجی چه بود؟ مهم ترین اقدام ها و اصالحات شاه عباس اول برای نجات کشور از مسائل و .3

ار آشفـته سـیچـرا پـس از مـرگ شـاه اسمـاعیل صـفـوی و به به تخـت نشســتن تهماسـب اوضاع حکـومت صفـوی ب .4

 و نابسامان بود؟

 چه عواملی نقش بسزایی در توسعه روابط صفویان با اروپاییان داشت؟ .5

 صفوی چه بود؟پیامدهای رسمی شدن مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل  .6

 دو رکن فعالیت های اقتصادی عصر صفوی کدام است؟  .7

 .جنگ چالدران بین چه حکومت هایی درگرفت و نتیجه آن را به طور خالصه بیان کنید .8

 ؟مهم ترین کاربردهای نقش جهان در دوره ی شاه عباس اول چه بودند .9

 .وضعیت معماری در دوره صفوی را توضیح دهید .11

عثمانی در دوره سلطان سلیم وشاه اسماعیل چه بود چه نبردی میان آن ها رخ داد  و علت علت جنگ های ایران و  .11

 ؟چه بودشکست ایران 

 .دالیل گسترش رابطه ی اروپاییان با دولت صفویه را بنویسید .12

 غلطیا صحیح 

 .دوران پادشاهی شاه تهماسب دوران تثبیت حکومت صفویان بود .13

 امپراطوری عثمانی رو به ضعف بود. کار آمد، قدرت هنگامی که حکومت صفوی در ایران روی .14

 .نقش جهان مشرف بود دانیبر م یاسیبه عنوان نماد قدرت س .لطف ا.. خیمسجد ش .15

سپاه صفوی با کمک کشتی های انگلیسی توانست سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس را که بیش از یک قرن در  .16

 اشغال انگلیسی ها بود را آزاد کند .
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 هنر اصیل فرش بافی را از حالت روستایی و عشایری خارج کردند وبه صورت یک صنعت ملی در آوردند.تیموریان  .17

 بنیانگذار طریقت صفوی ، شاه اسماعیل اول بود . .18

 شاه تهماسب به دالیل سیاسی ؛ نظامی و اقتصادی پایتخت را از قزوین به اصفهان انتقال داد. .19

 نند امام قلی خان حاکم فارس داد.شاه صفی، دستور قتل سردار با کفایتی ما .21

 .صفویان در جنگ مرو ، ازبکان را شکست دادند .21

 .دندیرس فارس جیهند و خل انوسیبه اق دیجد ییایدر یراه ها قیبودند که از طر یانیاروپائ نیها نخست یائیاسپان .22

 . با یکدیگر بود وز افزون آنهااز پیامدهای مذهبی هجوم مغوالن به ایران گسترش تصوف و تشیع و پیوند ر .23

 پاسخ کوتاه

 در عصر صفوی چه پارچه هایی بافته می شد؟ .24

  .شاخص ترین چهره ی فلسفی عصر صفوی که بود و دلیل شهرت او را بنویسید .25

 کدام علوم رو به افول گذاشت ؟در دوران صفوی  .26

 شاه صفوی مذهب شیعه را رسمی کرد؟ کدام .27

 چگونه بود؟روابط ایران با عثمانی در دوران صفویان  .28

 مهمترین اقدام شاه اسماعیل صفوی پس از رسیدن به سلطنت چه بود؟ .29

 مهمترین مدارس عصر صفوی را نام ببرید. .31

 در دوره ی صفوی مالیات اخذ می شد؟از کدام گروه ها  .31

 شاه عباس پایتخت را از قزوین به کدام شهر منتقل کرد؟ .32

 اختن صفویان را بنویسید.اقدامات شاه عباس اول در جهت قدرتمند س .33

 نفر را نام ببرید. 3از شاعران شاخص عصر صفوی  .34

 غازبکه به چه معنی بود؟ .35

 دو مورد از موفقیت های نظامی صفویان در عصر شاه عباس اول را نام ببرید. .36

 رابطه صفویان با تیموریان یا گورکانیان هند چگونه بود ؟ .37
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 بودند ؟چرا صفویان قدر تمند تهدیدی برای عثمانی ها  .38

 صفویان در جنگ مرو کدام همسایه را شکست دادند ؟ .39

 صفویان در جنگ چالدران از کدام همسایه شکست خوردند ؟ .41

 یکی از  زیبا ترین و مهمترین مجموعه تاریخی ایران و جهان که نماد معماری صفوی است ؟ .41

 تستی

 مهمترین اقدام شاه اسماعیل صفوی پس از رسیدن به پادشاهی چه بود؟ .42

 نبرد با ازبکان ب(                       جنگ با عثمانی  الف( 

 انتخاب تبریز به پایتختید(                    رسمی کردن مذهب شیعهج( 

 نخستین اروپائیان از طریق دریای جدید به اقیانوس هند و خلیج فارس رسیدند کدامند؟  .43

 د( انگلیس                      ج( اسپانیا                                ب( هلند                       الف( پرتغال     

 عث تثبیت پایه های حکومت صفوی شد؟سال با 54چه کسی با اقدامات خود در طی  .44

     شاه اسماعیل اول       (ب              شاه عباس اول    (الف

 دومشاه عباس  د(           شاه تهماسب          ج(

 نماد معماری صفویه چیست؟ .45

          چهل ستون       ( ب                  عالی قاپو   ( الف

 سی وسه پل( د              میدان نقش جهان          ( ج

 دایره المعارف بزرگ حدیثی به نام بحار االنوار اثر کیست؟ .46

 محمد باقر مجلسی( د        مالصدرا           ( ج         شیخ بهایی      ( میر داماد                 ب( الف
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 به مدرسه مادرشاه بود. معروف .47

       لطف اهلل   خیب( مدرسه ش  ( مدرسه چهارباغ         الف

 قاپو ید( کاخ عال            یج( مسجد جامع عباس

 وصل عبارت

 شاه صفی     این پادشاه صفوی  دستور قتل امام قلی حاکم فارس را صادر کرد  .48

 ل الدین بهزادکما  از نوابغ هنر نقاشی دربار تیموری که شاه اسماعیل او را با خود به تبریز برد. .49

 دوران صفوی                                  عصر طالیی پارچه بافی  .51

 مالیاتنوعی         چوپان بیگی  .51

 راسته      گروهی از یک صنف در بازار  .52

 خالی جای

 فارس و اقیانوس هند رسیدند.........................نخستین اروپاییانی بودند که از طریق دریا به خلیج .53

 بود. .............................. "حکمت متعالیه"موسس مکتب فلسفی   .54

 ......... صفوی بود.نماد .................. و .......................یب نماد ....ترت میدان نقش جهان و کاخ عالی قاپو به .55

 


