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  فعالیتهای سیاسی و نظامی ، مشایخ طریقت صفوی را در گیر رقایت با ......... و ........ کرد.-1

       ایلخانان وتیموریانب(                                      ازبکان و عثمانی هالف(ا

 شیعه و اهل سنتد(                                قراقویونلو و آق قویونلو   ج(

                          آق قویونلو یا قراقویونلو ها کشته نشدند؟کدام یک از مشایخ صفوی توسط -2

 شیخ علید(                     شیخ جنیدج(               شیخ صفی الدین اردبیلی             ب( شیخ حیدرالف(

 موسس سلسله صفویه ................ بود.-3

 شیخ حیدرد(              شاه عباس اول ج(                  شاه تهماسبب(                   شاه اسماعیل اولالف( 

 مهم ترین اقدام شاه اسماعیل اول پس از نشستن  بر تخت چه بود؟-4

              تصرف تبریز و تاج گذاری د رآن شهرب(              آق قویونلو                        شکست  الف(

 تشکیل قزلباش هاد(رسمی کردن مذهب شیعه                               ج(

 چرا شیخ حیدر ، کالهی قرمز رنگ که دارای دوازده ترک بود به سر نهاد؟-5

                       خودسری ها و نافرمانی های مریدان به منظور مقابله باالف(

 به منظور ایجاد حس وفاداری و اطاعت در زیر دستان ب

 به منظور وحدت سیاسی و جغرافیایی ایران ج(

 به منظور تمایز و همبستگی میان مریدان خود د( 

 جنگ با شاه اسماعیل صفوی چه بود؟بهانه سلطان سلیم عثمانی برای -6

           از ایجاد حکومت قدرتمند صفویه نگران بود.الف(

            فعالیت مریدان صوفی در قلمروش بود. ب(

  شکست آق قویونلوها و رانده شدن آنها به عثمانی بود.ج(

 فعالیت قزلباش ها و سربازان گرجی و چرکس د رعثمانی بود.د(

 نمی باشد ؟کدام یک از موارد زیر جزء اقدامات شاه عباس -7

 و تجهیزات سپاهنوسازی تشکیالت  ب(           الف(ایجاد ثبات سیاسی و برقراری نظم و امنیت درکشور

 ( انتقال پایتخت از تبریز به قزوین                                           د( بیرون راندن پرتغالی ها از کشورج

 

 



 کدام پادشاه است؟عصر اقتدار و شکوفایی صفویه مربوط به -8

 عباس یکمد(                        محمد خدابندهج(                 تهماسبب(             اسماعیل یکمالف(

 شاه عباس یکم برای رسیدن به ثبات سیاسی و برقراری نظم و امنیت درداخل کشور چه کرد؟-9

                  امرای سرکش قزلباش را سرکوب و قدرت سیاسی و نظام آنها را کم کرد.  الف(

                دسته های تفنگچی و توپچی به سپاه اضافه کرد. ب(

 گروهی از قزلباش ها و سربازان گرجی را استخدام کرد. ج( 

  با عثمانی صلح کرد و سپس به جنگ با ازبکان رفت. د(

 شاه عباس اول ، .......................... بود؟ پایتخت-11

  کاشاند(اصفهان                             ج(                         قزوینب(                         تبریز الف(

 رزمان کدام پادشاه صفوی ، قندهار توسط گورکانیان هند از ایران جدا شد؟د-11

 شاه صفید(                        شاه عباس دومج(                شاه سلیمانب(            شاه سلطان حسین الف( 

 اول درامد آن برای سپاه  خرج می شد. شاه عباس  نماشاه بود و از ز به در زمان صفویه این امالک متعلق-12

 اراضی خصوصید(                      اراضی وقفی ج(                      اراضی خاصه ب(                 اراضی ممالک(الف

 تقسیم می کردند.یردستان زمان صفویه در اختیار والیان بود و آن را میان زمین ها در ن زای-13

 اراضی خصوصید(اراضی وقفی                       ج(اراضی خاصه                       الف(اراضی ممالک                 ب(

 حکومت صفویه،زمان حکومت پادشاه درآمد اراضی خاصه ، در اختیار سپاه قرار گرفت؟در -14

 شاه عباس اولد(شاه صفی                   ج(شاه تهماسب                     ب(اسماعیل اول                   الف(

 در زمان صفویه، کدام سکه ها ، در معامالت اهمیت بیشتری داشتند؟ -15

 د( غازبکه                       محمودیج(                                  عباسیب(                           شاهیالف(

 در زمان صفویه، قلب اقتصاد شهری ......................... بود. -16

  سپاهد(                                بازارج(                             موقوفاتب(                         مالیات الف(

 



 یکی از نتایج جنگ عثمانی با شاه اسماعیل اول ..................... بود. -17

                   تسلط عثمانی بر جهان اسالمب(                           قتل عام شیعیان آسیای صغیرالف(

 د( تجهیز شدن سپاه عثمانی به توپ                                                   صلح استانبولج(  

 ظهیر الدین محمدبابر پادشاه گورکانی همزمان با کدام پادشاه ایران به قدرت رسید؟-18

  صفویشاه تهماسب د(            شاه اسماعیل صفویج(        بایسنقر ب(          سلطان محمد خوارزمشاهالف(

 در زمان صفویه اختالفات ایران و گورکانیان هند بر سر .................... بود.-19

 شهر قندهارد(             پناهندگی همایون       ج(شهر هرات                  ب(                 تجارت ابریشمالف(

 عالی کشور به عهده ................ بود.در زمان صفویه فرماندهی سپاه و تمامی عزل منصب های مقامات -21

  دیوان بیگید(          محتسب              ج(                    امیراالمرا     ب(                 شاه      (الف

 

 

 پایه یازدهم 2تاریخ  31پاسخ پرسش های چهارگزینه ای درس         

 د-11                                                                     ج  -1

 ب-12                                                                  الف -2

 الف-13                                                                 الف -3

        ج -14                                                                    ج -4

 ب-15                                                                    د -5

 ج-16                                                                  ب -6

 الف-17                                                                  ج-7

 ج -18     د                                                              -8

 د -19       الف                                                         -9

 الف -21                                    ج                            -11

 


