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  طراح: مختاري   4دبیرستان فرهنگ ناحیه    ي صفویهدرس سیزدهم: تحوالت سیاسی و اقتصادي ایران در دوره

  بارم  سوال  ردیف

  الف

  هاي زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت

  غ      ص    ندهار بود. ي قي افاغنهسقوط صفویان شد حملههاي خارجی که باعث ـ یکی از هجوم1

  غ      ص          ك بودند.دان طریقت صفویه از میان قبایل ترشتر مریـ بی2

  غ      ص          ـ شاه عباس دوم توانست قندهار را از گورکانیان پس بگیرد.3

  غ      ص      ها روابط غیر دوستانه و رقابتی داشتند.ـ حاکمان ازبک همواره با عثمانی4

  غ      ص          ها بود.یالتـ اراضی خاصه در اختیار و تملک والیان ا5

  

  ب

  ي درست را بنویسید.گزینه

  . طریقت صفویه در چه دورانی شکل گرفت؟1

  ي تیموريت) اوایل دوره    پ) صفویان     ب) تیموریان     الف) ایلخانان 

  . مذهب تشیع در چه زمانی به طور محسوس گسترش یافت؟2

  ب) پس از سقوط عباسیان    ي مغول الف) پس از حمله

  ت) از زمان خالفت حضرت علی (ع) مردم به تشیع عالقمند شدند.  پ) پس از روي کار آمدن صفویان 

  ها صلح کرد؟. شاه عباس اول به چه دلیل با عثمانی3

  هاالف) براي لشکر کشی به خلیج فارس و بیرون راندن پرتغالی

  ب) براي لشکرکشی و بیرون راندن لشکر قندهار

  ي سنگین بر ازبکان ضربهپ) براي واردن آوردن 

  ت) الف و پ

  . وي به شدت شاهی بی اراده و ضعیف بود و نسبت به امور کشور توجه الزم را نداشت.4

  ت) شاه صفی    پ) شاه تهماسب    ب) شاه سلطان حسین    الف) شاه سلیمان 
  شد؟ي سپاه استفاده میها براي اداره. درآمد کدام زمین5

  اراضی وقفیت)     پ) اراضی خاصه   اضی ممالک ارب)   الف) امالك خصوصی 

  . موضوع مورد اختالف ایران و گورکانیان چه بود؟6

  ها ت) ازبک      پ) عثمانی     ب) قندهار   هاي تجاري الف) راه

  

  ج

  هاي مناسب بنویسید.در جاهاي خالی واژه

  ود.. بنیانگذار و رهبر معنوي طریقت صفویه ............................ ب1

  . پایتخت شاه اسماعیل اول شهر ............................... بود.2

  . شاه تهماسب مدت ................... سال سلطنت کرد.3

  . در زمان پادشاهی ......................... اعضاي حرمسرا دخالت زیادي در امور کشوري داشتند.4

  ..................... کشورهاي اروپایی آغاز شد.هاي . پس از اکتشافات جغرافیایی، فعالیت5
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  د

  هاي زیر پاسخ کوتاه بدهید.به پرسش

  . اولین فعالیت نظامی شاه اسماعیل اول چه بود؟1

  ها را به امالك خاصه شاهی تبدیل کرد؟. چرا شاه عباس زمین2

  . چرا مشایخ صفویه مورد تکریم مردم و فرمانروایان بودند؟3

  اسی طریقت صفویه در دوران آغازین چه کسانی بودند؟. رقباي سی4

  . کدام اقوام شاه اسماعیل باعث تمایز ایران نسبت به همسایگانش شد؟5

  . دو کشور مسلمان دیگر که همزمان با صفویه قدرت داشتند را نام ببرید.6

  . پس از شکست ایران در نبرد چالدران کدام شهر به تصرف عثمانی درآمد؟7

  

    هاي تشریحیپرسش  ح

    اي چه بود؟هدف شاه عباس از ایجاد سپاه دائمی و حرفه  1

    اقدامات نظامی شاه عباس اول را بنویسید.  2

    هدف شاه عباس از انتقال پایتخت چه بود؟  3

    ي اقتصادي را بنویسید؟اقدامات شاه عباس اول براي توسعه  4

    اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران در دوران شاه سلطان حسین را بنویسید.  5

    روند قدرت گیري طریقت صفویه را بنویسید.  6

    وضعیت سیاسی ایران پیش از به قدرت رسیدن شاه اسماعیل اول را بنویسید.  7

    پیامدهاي رسمی شدن مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل اول را بنویسید.  8

9  

  هاي زیر پاسخ دهید.رد شاه اسماعیل صفویه با ازبکان به پرسشدر مورد نب

  ها:الف) علت جنگ با ازبک

  ها:ي جنگ با ازبکب) نتیجه

  ي قبایل ازبک:پ) سرکرده

  

    چرا صفویه در نبرد چالدران شکست خوردند؟  10

    ي سلطان سلیم در حمله به ایران چه بود؟بهانه  11

    ي پادشاهی شاه تهماسب را بنویسید.انهاوضاع سیاسی ایران در آست  12

    اقدامات شاه عباس اول را بنویسید.  13

    وضعیت سیاسی صفوي قبل و بعد از اصالحات شاه عباس اول را بررسی کنید.  14

    سپاه نوین شاه عباس اول از چه کسانی تشکیل شده بود؟  15

    اله وردي خان که بود؟  16

    ت خلیج فارس را از دست استعمارگران خارج کند؟شاه عباس اول چگونه توانس  17
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    شناسیم؟چرا شاه صفوي را به عنوان یک پادشاه ناالیق می  18

    مشکالت سیاسی ایران در زمان شاه سلیمان را بنویسید.  19

    شاه سلطان حسین چگونه به پادشاهی رسید؟  20

    مورد) 4هایی وجود دارد؟(ه کنید چه تفاوتدوران سلطنت شاه عباس اول را با شاه سلطان حسین مقایس  21

    شدند، نام ببرید؟ها در دوران صفویه به چهار دسته تقسیم میزمین  22

    ي صفویه توضیح دهید.در مورد اهمیت و ویژگی بازارهاي دوره  23

    هاي دوران صفویه را به ترتیب ارزش بنویسید.سکه  24

    ي صفویه را بنویسید.ویژگی روابط خارجی ایران در دوره  25

    دالیل اختالف و دشمنی ایران و عثمانی را بنویسید.  26

    علت لشکرکشی سلطان سلیم به ایران چه بود؟  27

    ها و چگونگی قدرت گرفتن آنها توضیح دهید.در مورد نژاد ازبک  28

    کیفیت روابط شیبک خان و بین عثمانی و ایران را بررسی کنید.  29

    بین چه کسانی رخ داد؟ نتیجه آن را بنویسید. نبرد مرو  30

    علت اهمیت قندهار براي گورکانیان و ایرانیان چه بود؟  31

    هاي گوناگون روابط ایرانیان و گورکانیان را بررسی کنید.جنبه  32

    اي از روابط فرهنگی صفویان و گورکانیان را بنویسید.نمونه  33

    صفویان و اروپاییان موثر بود؟ي روابط چه عواملی در توسعه  34

    نقش عثمانی در روابط بین ایران و اروپا چه بود؟  35

    هاي اقتصادي اروپاییان در گسترش روابط با ایران چه بود؟انگیزه  36

    هدف شاه عباس اول در ایجاد روابط دوستانه با کشورهاي اروپایی چه بود؟  37

    شد؟نی انجام میتجارت ابریشم در ایران توسط چه کسا  38

    ي چیست؟ي صفوي نشان دهندهوجود شمار زیادي از جهانگردان اروپایی در دوره  39

    مشتریان اصلی ابریشم ایران را نام ببرید.  40
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