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 میدتی  برای مساجد، و هاکتابخانه مدارس، تعطیلی و تخریب عالمان، و اندیشمندان مهاجرت و قتل همچون مغوالن هدوم نتایج و آثار

.کرد مواجه ادبی و علمی رکود با را ما سرزمین

کرد؟ فراهم ایران در آموزش و علمی هایفعالیت احیای برای چه شرایطی زمینه را -25

 بیرای  شیرایط  تیدریج  بیه  ایرانی، وزیران سیاسی قدرت افزایش با نیز و اسالم به مغوالن گرایش و ایلخانان حکومت تشکیل دنبال به

.آمد فراهم ایران در آموزش و علمی هایفعالیت احیای

گذاشت؟ رشد به ای روچه زمینه در فارسی زبان ایلخانان فرمانروایی دوره در -26

.کرد کمک ایرانی هویت تقویت و احیاء به و گذاشت رشد به رو نثر و نظم قلمرو در فارسی زبان ایلخانان فرمانروایی دوره در

شد؟ ایلخانان چه نوع شعری متداول فرمانروایی دوره در -27

.بود متداول سرایی شاهنامه و حماسی شعر دوره این در 

؟داشتند جدّی توجه فارسی ادب و زبان بهکدام امیران تیموری  -28

.داشتند جدّی توجه فارسی ادب و زبان به او شاعر وزیر نوایی علیشیر امیر و ا بایقر حسین سلطان شاهرخ،

 نهاد؟ عصر آن در نگاریتاریخ شکوفایی و رشد بر بسزایی تیموریان چه عاملی تأثیر و ایلخانان عصر در -23

 رجیال  خودآگیاهی  و خیود  نظامی و سیاسی هایموفقیت و کشورگشایی ساختن جاودانه به تیموری فرمانروایان و ایلخانان عالقمندی

.نهاد عصر آن در نگاریتاریخ شکوفایی و رشد بر بسزایی تأثیر ایرانی

 تیموریان را ذکر کنید؟ و ایلخانان مهم عصر تاریخی آثار -37

 خواجیه  اثر التواریخ،جامع ،(ق 658: تألیف) جوینی عطاملک نوشته جوینی، جهانگشای تاریخ توانمی روزگار این مهم تاریخی آثار از 

 .برد نام را( ق 737: تألیف) مستوفی حمداهلل تألیف گزیده، تاریخ ،(ق 717  645) همدانی اهلل فضل رشیدالدین

 ی ایلخانان داشت؟ توضیح دهید.علم در دوره کدام دانشمند ایرانی نقش مهمی در پیشرفت -31

 اییران  بیه  را مغیول  هدیوم  برابیر  در متیواری  دانشمندان از بسیاری وی .بود مهم بسیار عرصه این در توسی نصیرالدین خواجه نقش

 .کرد هموار را آنها علمی هایفعالیت زمینه مراغه رصدخانه علمی مرکز در ایشان تدمع با و برگرداند

 های کدام شهرها فعال بودند؟خانهکتاب و علمی زمان جانشینان تیمور مراکزدر  -32

 بودند. فعال بسیار تیمور جانشینان زمان در سمرقند و هرات شهرهای هایخانهکتاب و علمی مراکز

درس سیزدهم

صفوی دورة در ایران اقتصادی و سیاسی تحوالت
 را بنویسید. ایران به مغول هدوم مذهبی و اجتماعی پیامد ترینمهم -1

 تصوف گسترش آن ترینمهم که داشت، نیز لفیتمخ مذهبی و اجتماعی پیامدهای سیاسی، نتایج و آثار بر عالوه ایران، به مغول هدوم

 .بود یکدیگر با آنها روزافزون پیوند و تشیع و

 افزایش یافت؟های صوفیانه در ایران به طور چشمگیری در کدام دوره فعالیت طریقت -2

 رهبران و مشایخ به مردم گرایش و یافت افزایش چشمگیری طور به ایران در صوفیانه هایطریقت فعالیت تیموریان و مغوالن دوران در

 .شد بیشتر صوفی هایطریقت

 طریقت که بود؟ این معنوی رهبر و طریقت صفویه در کدام دوره شکل گرفت؟ بنیانگذار  -3

 گیالنی زاهد شیخ مرید و شاگرد ،(ق 737  657) اردبیلی الدینصفی شیخ -ی ایلخانان دوره

 چه تغییری یافت؟ هدری نهم قرن در صفویان طریقت -4

 بیه  سس  و یافت گرایش تشیع مذهب به نخست ایران جامعه فرهنگی و فکری شرایط تأثیر تحت هدری نهم قرن در صفویان طریقت

 .شد تبدیل مذهبی و سیاسی جنبشی

 صفویه را توضیح دهید؟ سلسله تأسی  چگونگی -5
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 از هایی قسمت بر که قویونلو آق سلسله. بود شده زیاد تفرقه و آشفتگی دچار ما میهن سیاسی اوضاع هدری دهم سده آغاز در

 بیا  حییدر  شییخ  پسیر  اسیماعیل  شرایطی چنین در. بود رسیده انحطاط و ضعف نهایت به کرد می حکومت ایران جنوب و غرب

 عنیوان  بیه  شیهر  آن در تبریز، تصرف از پ  و داد شکست را قویونلوهاق آ قزلباش، مختلف طوایف و ایالت از متشکل سساهی

 (.ق 377) کرد گذاریتاج ایران پادشاه

 چه بود؟ اسماعیل شاه اقدام اولین -6

 . بود امامی دوازده شیعه مذهب کردن رسمی شاهی، تخت بر نشستن از پ  صفوی، اسماعیل شاه اقدام ترینمهم

 اسماعیل را بنویسید.پیامدهای رسمی کرن تشیع توسط شاه -7

 دولیت  ایین  سیایه  در و گرفتنید  قیرار  صفویه نوپای دولت خدمت در شیعیان از بسیاری اینکه نخست. داشت مهم پیامد دو اقدام این

 در عثمانی امسراتوری ویژه به خود مسلمان همسایگان از ایران آشکار تمایز سبب اقدام این آنکه دوم. شدند متحد و منسدم متشکل،

 .شد شرق در هند گورکانیان و ازبکان و غرب

 اسماعیل را ذکر کنید؟ دوران شاه هایلشکرکشی-8

 موجبیات  و برداشیت  مییان  از را محلیی  حکیام  وییژه  به داخلی، مدعیان مختلف هایجنگ و لشکرکشی طی اسماعیل شاه

 بیه  کیه  را ازبکیان  ابتیدا . شیتافت  خیارجی  دشیمنان  با مقابله به سس  او. آورد فراهم را ایران جغرافیایی و سیاسی وحدت

(. ق 316) کشیت  را خیان شیبک آنان سرکرده و داد شکست بودند، جا آن مردم غارت و قتل مشغول و آورده یورش خراسان

 شیاه . درآمید  صفویان حاکمیت تحت( آمویه) جیحون رود تا ایران شرق هایسرزمین از وسیعی بخش پیروزی، این دنبال به

 اییران  سیوی  به پرشمار لشکری با که شدند عثمانی پادشاه سلیم، سلطان با نبرد مهیای بعدی گام در سساهیانش و اسماعیل

 .بود حرکت در

 بهانه و علت اصلی لشکرکشی سلطان سلیم به ایران چه بود؟ -3

 آن، واقعیی  علت اما داد، قرار ای گسترده لشکرکشی چنین بهانه خود قلمرو در را صفوی طریقت مریدان فعالیت سلیم سلطان اگرچه

 داشت. دل در صفوی قدرتمند حکومت ایداد از او که بود ترسی و نگرانی

 اسماعیل در جنگ چالدران را بنویسید؟علت و نتیده شکست شاه -17

در جنگ شدیدی که میان دو سساه در دشت چالدران درگرفت، سساهیان شاه اسماعیل با وجود شداعت و رشادتی که از خیود نشیان   

ق( و تبریز، پایتخیت   327)افزارهای آتشین دشمن کاری از پیش نبردند و شکست خوردند دادند، در برابر آتش توپخانه و دیگر جنگ

 ها درآمد.نیصفویان برای مدتی به اشغال عثما

 بود؟چگونه  صفوی تهماسب شاه حکومت دوران اوضاع -11

 اوضیاع  او، پادشیاهی  آغیازین  هیای سیال  در. نشسیت  شاهی تخت به سالگی ده در تهماسب پسرش اول، اسماعیل شاه مرگ از پ 

 نیزاع  بیه  یکیدیگر  با و پرداختند نافرمانی و خودسری به قزلباش ایالت سران سو، یک از بود؛ نابسامان و آشفته بسیار صفوی حکومت

 .آوردند هدوم ایران مرزهای به غرب از هاعثمانی و شرق از ازبکان دیگر، سوی از و برخاستند

 تهماسب در دوران حکومت را بنویسید؟شاه اقدامات -12

 از را آنیان  و داد شکست را ازبکان سس  او. داد پایان قزلباش سران سرکشی به و گرفت دست به را امور زمام تدریج به تهماسب شاه

 تهماسب شاه گونه بدین. کرد دفع ایران خاک به را عثمانی ارتش پیاپی تهاجم مناسب، تدابیر اتخاذ با همچنین وی. راند عقب خراسان

 را صیفوی  حکومیت  هایپایه توانست خارجی، و داخلی مناسب های سیاست و تدابیر اتخاذ با خود، پادشاهی ساله 54 دوران طول در

 .نماید تحکیم و تثبیت

 عباس اول را توضیح دهید؟تهماسب تا پادشاهی شاهاوضاع ایران پ  از مرگ شاه -13

 و هیرج  دچار صفوی حکومت دوباره بنده، خدا محمد سلطان و دوم اسماعیل شاه پادشاهی کوتاه دوران در تهماسب، شاه مرگ از پ 

 ،(ق 336) رسیید  پادشیاهی  بیه  اول عبیاس  نیام  به صفوی خاندان از جوانی شاهزاده که هنگامی رو، این از. شد سیاسی ثباتیبی مرج

 اییل  و طایفیه  اغراض و اهداف بازیچه را شاه و افتاده هم جان به قزلباش سران سو،یک از. بود نابسامان کشور خارجی و داخلی اوضاع

 والییت  نییز  شیرق  در و بیود  کرده اشغال را ایران خاک از وسیعی مناطق عثمانی ارتش غرب، در دیگر سوی از و بودند داده قرار خود

 .داشت قرار ازبکان شدید تخریب و تهاجم هدف خراسان

 را ذکر کنید؟ اول عباس شاه  اصالحات و هااقدام -14
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کشور؛ داخل در امنیت و نظم برقراری و سیاسی ثبات ایداد - 1

 سساه؛ تدهیزات و تشکیالت نوسازی - 2

 فرهنگی؛ و اجتماعی اقتصادی، توسعه - 3

ایران؛ خاک از بیگانه نیروهای راندن بیرون و خارجی دشمنان حمالت دفع - 4

کشور چه بود؟ داخل در امنیت و نظم برقراری و سیاسی ثبات عباس برای ایداداقدام مهم شاه -15

.داد کاهش چشمگیری طور به را آنان نظامی و سیاسی قدرت و کردسرکوب  را قزلباش طغیانگر و سرکش امرای هدف این تحقق برای او

سساه را توضیح دهید؟ تدهیزات و تشکیالت نوسازی زمینه در عباس شاه اقدامات -16

 بیه  اقدام قزلباش، ایالت و امیران نظامی و سیاسی توان کاهش و مرکزی دولت نظامی و سیاسی قدرت تقویت منظور به اول عباس شاه

. بود او شخص به وفادار و مطیع کامالً که کرد ای حرفه و دائمی سساهی ایداد

 ای که شاه عباس تشکیل داد را بنویسید؟های سساه دائمی و حرفهویژگی -17

 سیساه  به نیز توپخانه و تفنگچی هایدسته. شدند برگزیده مسلمان تازه چرکسیِ و ارمنی گرجی، جوانان میان از سساه این افراد بیشتر

 جملیه  از. رسییدند  آن مختلیف  واحدهای یا کل فرماندهی به و شدند برکشیده سساه این جنگاوران میان از افرادی. شد افزوده جدید

. یافت دست سیاسی و نظامی مقامات باالترین به که بود گرجی خان وردیاهلل آنان

چه اقدامی اندام داد؟جدید  سساه تدهیزات و تدارکات تأمین و حقوق پرداخت برای عباس شاه -18

.کرد تبدیل پادشاهی خاصه امالک به را فراوانی هایزمین 

 عمومی را ذکر کنید؟ آسایش و رفاه و مردم وضع بهبود منظور به عباس شاه اقدامات -13

 مدرسیه  کاروانسیراها،  مسیددها،  ها،پل قبیل از مختلف بناهای ساخت و سازیجاده بافندگی، هایکارگاه ایداد مانند بزرگ عمرانی کارهای اندام

 .بودند اقدامات این جمله از خارجی تدارت توسعه و همسایگان و اروپایی کشورهای با اقتصادی مناسبات گسترش ،... و هاقنات سدها، ها،

 چرا شاه عباس پایتخت را از قزوین به انتقال داد و برای پیشرفت شهر چه اقدامی اندام داد؟ -27

 شهرسیازی،  و مهندسی اصول استفاده با و کرد منتقل اصفهان به قزوین از را پایتخت اقتصادی و نظامی سیاسی، دالیل به همچنین او

 مسیتقر  اصفهان در را ارامنه از گروهی عباس شاه این، بر افزون. کرد تبدیل جهان شهرهای آبادترین و زیباترین از یکی به را شهر این

 .برد بهره کشور نفع به آنها تداری و اقتصادی فنی، تدارب و ها دانش از آنان از حمایت ضمن و کرد

 عباس برای مقابله با بیگانگان در کشور چه اقداماتی اندام داد؟شاه -21

را  موفقییت  احتمیال  غیرب،  در عثمانی قدرتمند ارتش و در شرق ازبک مهاجمان با همزمان درگیری که بود داده خوبی تشخیص به او

 عقیب  آنان را ازبکان، بر سنگین ای ضربه آوردن وارد با و کشید خراسان لشکر به و کرد صلح عثمانی با دلیل همین به. دهدمی کاهش

 اشیغالی  منیاطق  داد و شکست را عثمانی نیروهای گیرانه، غافل ای حمله با و آذربایدان برد به را صفوی سساه آسابرق سس  وی،. راند

 .افزود صفوی قلمرو به را عالیات عتبات و آن، عراق بر عالوه و کرد آزاد را ایران غرب شمال

 فاقد آن زمان در ایران. بود فارس خلیج از هاپرتغالی راندن بیرون عباس اول، شاه عصر در صفویان نظامی هایموفقیت از دیگر یکی

 در قرن یک بیش از که را فارس خلیج ایرانی جزایر و سواحل توانست های انگلیسیکشتی کمک با صفوی سساه اما بود، دریایی نیروی

 .کند آزاد بود، هاپرتغالی اشغال

 اند؟ کرده قلمداد صفوی سلسله شکوفایی و اقتدار عصر را عباس شاه عصر مورخان چرا -22

 آن جهیان  اقتصیادی  و سیاسی بزرگ هایکانون از یکی به را ایران آگاه، مشاوران از گیریبهره و خردمندانه اقدامات با داری، زمام سال 42 طی او

 .اند کرده قلمداد صفوی سلسله شکوفایی و اقتدار عصر را عباس شاه عصر مورخان و محققان از بسیاری روی همین به. کرد تبدیل روز

 عباس را به ترتیب نام ببرید؟ شاه جانشینان -23

 صفی شاه -1

 دوم عباس شاه -2

 سلیمان شاه -3

 حسین سلطان شاه -4

 صفی را بنویسید؟اوضاع ایران در دوران حکومت شاه-24
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 ماننید  باکفیایتی  سیردار  قتل به دستور او. نداشت کافی بهره عقل سالمت و روحی تعادل از اول، عباس شاه جانشین و نوه صفی، شاه

.شد جدا ایران از هند گورکانیان توسط قندهار که بود شاه همین زمان در. داد فارس حاکم خان،قلیامام

دوم را بنویسید؟ عباس اوضاع ایران در دوران حکومت شاه -25

 نتوانسیت  اما گرفت، پ  را قندهار و داشت بیشتری لیاقت و شداعت پدر به نسبت اگرچه صفی، شاه جانشین و پسر دوم، عباس شاه

.سازد متوقف را صفویان حکومت انحطاط و ضعف روند

سلیمان را بنویسید؟ اوضاع ایران در دوران حکومت شاه -26

 زمان در و بود بیگانه کشورداری اصول و امور با پادشاه این. گرفت شدت صفویان زوال و انحطاط روند سلیمان، شاه نشستن تخت به با

 شیاهزاده  کیه  بیود  حرمسرا دخالت و نفوذ نتیده در. کردندمی دخالت حکومت امور اداره در و داشتند زیادی نفوذ حرمسرا اعضای او

.شد انتخاب سلیمان شاه جانشین عنوان به میرزاحسین همچون لیاقتیبی و کفایتبی

 حسین را بنویسید؟ سلطان اوضاع ایران در دوران حکومت شاه -27

 مملکیت  امور به نسبت و بود اراده بی و ضعیف شاهی او. رسید انحطاط و ضعف نهایت به صفوی حکومت حسین، سلطان شاه دوران در

 او داریزمیام  زمیان  در رو،ایین  از. داشیت  قیرار  ناالیق و پرستخرافه مشاوران و درباریان نفوذ تحت شدّت به و نداشت را الزم توجه

 اخیالل  و نظمیی بی با حکومت امور اداره و یافت افزایش( شمشیر اهل) لشکری و( قلم اهل) کشوری های مقام میان درگیری و اختالف

 اسیباب  و یافیت  افزایش دینی های اقلیت بر فشار و مذهبی تعصبات. شد سستی و رکود دچار تدارت و صنعت کشاورزی،. شد مواجه

.آورد فراهم را ایران مردم از هاییگروه نارضایتی

 چگونگی سقوط دولت صفویه را توضیح دهید؟ -28

سر به شورش برداشتند. شورشیان با آگاهی از وضعیت آشفته و نابسامان  های شهر قندهارای از افغاندر چنین شرایطی بود که طایفه

شاه سلطان حسین را وادار کردند که حکومت صفوی به سوی اصفهان، پایتخت صفویان به حرکت درآمدند و پ  مدتی محاصره شهر، 

تاج از سر خود بردارد و بر سر محمود سردسته شورشیان بگذارد.

 و آشیفته  وضیعیت  از آگاهی با شورشیان. برداشتند شورش به سر قندهار شهر های افغان از ای طایفه که بود شرایطی چنین در -23

. دادند پایان حکومت آن حیات به صفویان، پایتخت تسخیر با و کردند حرکت اصفهان، سوی به صفوی حکومت نابسامان

شود؟ نمی محسوب خارجی تهاجم یک اصفهان تسخیر و ها افغان چرا شورش -37

.رفت می شمار به صفوی قلمرو از بخشی قندهار زیرا 

 را نام ببرید؟ صفویه عصر در اقتصادی هایفعالیت مهم ارکان -31

 دامداری و کشاورزی

 بود؟ شده ایران روستاهای و شهرها در اقتصادی رونق ی صفویه چه عاملی موجبدر دوره  -32

   اجتماعی و سیاسی امنیت و ثبات

 شدند، نام برده توضیح دهید؟ می تقسیم دسته چند به هازمین صفویه دوره در -33

 خود زیردستان میان را هازمین این آنها و بود ها ایالت فرماندهان تملک و اختیار در کشور اراضی از دسته این: ممالک اراضی - 1

 .کردند می تقسیم

.شدمی هزینه ارتش اداره برای آن درآمد عباس شاه زمان از ویژه به و بود شاه شخص به متعلق زمینها این: خالصه یا خاصه اراضی - 2

 وقف را خود هایزمین حکام اندازی دست از جلوگیری برای مردم گاهی. شد می وقف شاه یا مردم توسط اراضی این: وقف اراضی - 3

 .کردند می

 . داشت قرار مصادره معرض در همواره و بود ناچیز بسیار زمینها این: خصوصی امالک - 4

  پرداختند چه نام داشت؟صفویه مالیاتی که چوپانان می دوره در -34

 .  پرداختند می بیگی چوپان عنوان تحت مالیات مبالغی دامداران

 ی صفویه قلب اقتصاد شهری چه بود؟در دوره -35

 قلب اقتصاد شهری، بازار بود. 

 بنویسید.های بازارها در عصر صفوی را ویژگی -36
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سیازها، آهنگیران،   کیرد مثیل راسیته زرگرهیا، تفنیگ     وجود داشت که در هر راسته یک صنف فعالیت میی  هاییدر هر بازاری راسته

کالهدوزان و ... بازارهای اصفهان و کرمان از جمله شکوهمندترین بازارهای ایران بودند.

کردند را نام ببرید؟تفاده میی صفویه به طور عام اسهایی که مردم در دورهانواع سکه -37

های مسی به نام غازبکه.عباسی، محمودی، شاهی، بیستی و سکه

آید؟ می شمار به اسالمی ایران تاریخ در عطفی نقطه خارجی روابط منظر از صفوی حکومت چرا تأسی  -38

.نبود المللبین عرصه در فعالی دیسلماسی چنین شاهد ایران هرگز آن از قبل زیرا 

 داد؟ قرار بررسی توان موردمی بخش چند در را صفوی عصر ایران خارجی روابط تاریخ -33

 همسایگان با روابط( الف

 عثمانی - 1

 ازبکان – 2

 هند( گورکانیان) تیموریان -3

 اروپا با روابط(ب

 چرا عثمانی با صفویان به دشمنی و ستیز برخواستند؟-47

کار آمد، قدرت امسراتوری عثمانی در حال اوج گرفتن بود. سالطین عثمانی که خود را خلیفه هنگامی که حکومت صفوی در ایران روی 

ارتش عثمانی با سرعت همچنین در آن زمان،  کردند، در پی تسلط کامل بر جهان اسالم بودند.و فرمانروای تمامی مسلمانان قلمداد می

در خاک اروپا پیش می رفت.

کردند طلبی سیاسی و نظامی خود تلقی میقدرتمند صفوی در ایران را تهدید و مانع جدّی برای توسعهگیری حکومت ها، شکلعثمانی

 و با آن به دشمنی و ستیز برخاستند.

 اقدامات سلطان سلیم عثمانی در حمله به ایران چه بود؟ -41

 ان ایرانیان را شکست داد.این سساه عالوه بر قتل عام شیعیان و مریدان طریقت صفوی در آسیای صغیر، در چالدر

 چرا برخی از فرمانروایان عثمانی به ناچار دست از جنگ با ایران برداشتند؟ -42

 ایستادگی دشمن برابر در مختلف های شیوه به شرایط، درک با صفویان اما کردند، لشکرکشی ایران به بارها نیز عثمانی سالطین دیگر

 صیلحی  هیای عهدنامه و برداشتند ایران با جنگ از دست ناچار به عثمانی فرمانروایان از برخی که بود مقاومتی چنین نتیده در. کردند

 .شد بسته کشور دو میان

 ازبکان چه کسانی بودند؟ -43

 را میاوراءالنهر  ثروتمنید  و آبیاد  روسیتاهای  و شهرها تیموریان، شکست با آنان. بودند مغول چنگیزخان پسر جوجی اعقاب از ازبکان

 کردند. تصرف

 یک از حاکمان ازبک به ایران حمله کرد و نتیده چه شد؟کدام -44

ق( در خراسان به تاخت و تاز و قتل و غارت مشغول بود. شیاه   316 - 855) مقارن روی کار آمدن صفویان در ایران، شیبک خان ازبک 

 ق(. 316) ساخت اسماعیل در نبرد مرو او را مغلوب کرد و کشت و ضربه ای قاطع بر ازبکان وارد 

 ازبکان با کدام دولت برای حمله به ایران هماهنگ عمل می کردند؟ -45

 .کردندحاکمان ازبک همواره روابط دوستانه و گرمی با حکومت عثمانی داشتند و در حمله به قلمرو صفوی به صورت هماهنگ عمل می

 گرفتند؟ دست به را قدرت هندوستان در چه کسانی ایران، در صفوی دولت گیریقدرت با همزمان -46

 گیری دولت صفوی در ایران، جانشینان تیمور گورکانی در هندوستان قدرت را به دست گرفتند.همزمان با قدرت

 صفویه را توضیح دهید؟ دولت هند و( گورکانیان) تیموریان روابط -47

 در اما شد، دست به دست طرف دو میان بار چند شهر این و ندداشت اختالف یکدیگر با قندهار مسئله سر بر دولت دو که این وجود با

 .شد برقرار کشور دو میان عمیقی تداری و فرهنگی سیاسی، مناسبات دوره آن در. بود حسنه و دوستانه آنها روابط مدموع

 در عصر صفوی چه عاملی باعث شد که فرهنگ، هنر و ادب فارسی در هند شکوفا شود؟ -48

 ادب و هنیر  فرهنگ، هندوستان، به ایرانی هنرمندان و معماران دانشمندان، نویسندگان، شاعران، گسترده مهاجرت با صفوی عصر در

 .شد شکوفا دیار آن در فارسی
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محل توسط چه کسانی طراحی شد؟ تاج -43

.شد ساخته و طراحی دوره این در ایرانی معماران توسط تاریخی بناهای ترینپرآوازه از یکی محل، تاج

 داشت؟ اروپاییان با صفویان روابط توسعه در بسزایی نقش عواملی چه -57

نخست، تهاجم گسترده ارتش عثمانی به خاک اروپا، کشورهای اروپایی را تشویق کرد که در پی دوستی و اتحاد با رقبیان و دشیمنان  

عثمانی باشند.  

.  بود تداری و اقتصادی اهداف و انگیزه صفویه، دوره در اروپا و ایران روابط گسترش در عامل دومین

اروپایی تالش کردند با دولت صفویه رابطه برقرار کنند؟ هایچرا دولت -51

 کنند برقرار دوستانه روابط صفوی دولت با تالش کردندکه خود، های سرزمین به ها عثمانی حمالت از کاستن اروپایی برای هایدولت 

 .شوند متحد علیه عثمانی آن با و

 های اقتصادی و تداری اروپاییان از ایداد رابطه با ایران چه بود؟انگیزه -52

 و هند ایران، به رسیدن برای را جدیدی دریایی مسیرهای تازگی به اروپاییان کردند، تأسی  را خود حکومت صفویان که هنگامی

 .شد آغاز اروپایی کشورهای استعماری فعالیت جغرافیایی، اکتشافات دنبال به. بودند کرده کشف آسیا شرق کشورهای

رسیدند، چه کسانی بودند؟ فارس خلیج و هند اقیانوس به جدید دریایی های راه طریق از که بودند اروپاییانی نخستین -53

 .رسیدند راه از نیز ها هلندی و های فرانسوی ها، انگلیسی آنها از ها و پ پرتغالی

 کنند؟ برپا تداری هایپایگاه خود برای فارس خلیج در داد اجازه کدام کشورها به اول عباس -54

 های تداری برپا کنند.ها اجازه داد در خلیج فارس برای خود پایگاهها و هلندیها، فرانسویعباس اول به انگلیسی

 عباساز ایداد روابط دوستانه با اروپاییان چه بود؟شاه اهداف -55

 مناسبات تا کوشیدمی خارجی، تدارت توسعه منظور به نیز و اروپاییان فنی و نظامی دانش از برداریبهره انگیزه با اول عباس شاه

 .کند برقرار اروپایی کشورهای با را ایدوستانه

 مشتری اصلی ابریشم ایران چه کسانی بودند؟ -56

 .بودند ایران ابریشم اصلی مشتری شرقی، هند مختلف هایکمسانی و اروپایی تدار

 زمانی روابط فرهنگی ایران و اروپا توسعه یافت؟ در چه -57

 .یافت توسعه اروپا و ایران فرهنگی روابط صفوی عصر اواخر در


