
 پایه یازدهم ادبیات  2کتاب تاریخ  41سواالت درس نمونه 

 تهیه کننده: سرکارخانم اعظم پورمحمدی

 سواالت صحیح  وغلط :  

 مهم ترین مساجد ی که در عهد شاه عباس ساخته شد مسجد شیخ لطف ا... بود. ـ یکی از زیبا ترین و 1

 ـ یکی از دوره های درخشان معماری ایران مربوط به عصر صفوی است. 2

 دانسته اند. فارسی ـ برخی از محققان ایرانی واروپایی عصر مغول را دوران افول شعر وادبیات 3

 ـ در دوره ی شاه سلیمان هنرمندان قزوین آثار بر جسته ای پدید آوردند. 4

 نقره کاری روی فلزات است. یکی از ویژگی های فلزکاری عصر صفوی،-5

 ت در ایران پیشرفت چشمگیری داشت.در دوره صفوی علوم تجربی و ریاضیا-6

 

 جور کردنی:

 ب الف

 عالم آرای عباسی-1 خواند میر-الف

 بحاراالنوار-2 حسن بیگ روملو-ب

 احسن التواریخ-3 اسکندر بیک منشی-ج

 حکمت متعالیه-4 محمد باقر مجلسی-د

 حبیب ااسیر-5 

 

 سواالت تستی :

 ؟ـ کدامیک از شاهان صفوی کمال الدین بهزاد را به دربار خود به تبریز برد  1

 الف ـ شاه اسماعیل                 ب ـ شاه عباس اول         ج ـ شاه صفی                 د ـ شاه عباس دوم 

 ؟ـ در کدام دوره هنر اصیل فرش بافی ایران از حالت روستایی وعشایری خارج شد وبصورت یک صنعت ملی در آمد 2

 الف ـ تیموری                  ب ـ قاجار                        ج ـ صفویان                   د ـ زندیه 

    ـ بافندگان کدام شهر در تولید شال ترمه مهارت داشتند؟  3

 الف ـ همدان                     ب ـ کرمان                    ج ـ زنجان                      د ـ شیراز 

 ـ عصر طالیی پارچه بافی ایران مربوط به چه  دوره ای است ؟ 4

 د ـ  صفویان  الف ـ افشاریه                  ب ـ زندیه                      ج ـ قاجار                    

 



 کوتاه پاسخ:

 سواالت جاخالی :-الف

 ـ رسمیت یافتن واستقرار مذهب ...........................تاثیرات عمیقی بر همه ی ابعاد جامعه عصر صفوی گذاشت. 1

 بودند. ـ برخی از وقف نامه های عصر صفوی نشان میدهند که ..............................بخش  زیادی از ثروت خود را وقف مدارس اصفهان کرده  2

 ـ مدرسان عصر صفوی دستیارانی داشتند که به آنها ...............یا....................گفته می شد . 3

 ان .................بر این میدان اشراف داشت.ـ کاخ عالی قاپو به عنو 4

 ـ کتابت وتصویر گری شاهنامه در زمان ........................به پایان رسید. 5

 ـ به سفارش شاه تهماسب اول .....................برای پیشکش به مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی   بافته شده است. 6

 ـ مسجد شیخ لطف اهلل به لحاظ .............و...........کوچکتر از مسجد جامع عباسی است. 7

 کوتاه پاسخ-ب

 ـ تاریخ نگاری صفوی در چند حوزه ادامه یافت ؟ 1

 تاریخ نگاری ایران عصر صفوی نسبت به کدام دوران دچار افول شد ؟  -2

 ـ میدان نقش جهان به همت چه کسی ساخته شد ؟ 3

 مدارس عصر صفوی توسط چه کسانی ساخته می شد ؟  -4

 معماری ایران عصر صفوی چگونه شکوفا شد ؟  -5

 یکی از اعضاء هیِئت اعزامی لویی چهاردهم اصفهان را به چه منظور ستوده است ؟ -6

 هایش ستوده است ؟ هان پایتخت ایران را به خاطر بناچه کسی اصف -7

 ـ زیباترین ومهم ترین مجموعه های تاریخ ایران وجهان ونماد معماری صفوی چیست ؟ 8

 ـ کدام آثار هنری دوره ی صفوی موجب رونق تجارت وکسب وکار شد ؟ 9

 نقش جهان چیست ؟ی میدان ـ ویژگی ها 10

 ـ کاربردهای میدان نقش جهان را نام ببرید.  11

 شیخ لطف اهلل چیست ؟ـ ویژگی شاخص دو مسجد جامع عباسی و 12

 نگار گری چه بود ؟ـ مهم ترین  نو آوری رضا عباسی در  13

 .نام ببریدرا در ایران بافت م ترین کانون های پارچه های زری ـ مه 14

 ـ یکی از ویژگی های فلز کاری عصر صفوی چه بود ؟      15

 

 



 

 در باره تصویر روبرو توضیحاتی در دو سطر ارائه دهید.-16

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 تصویر روبرو برگی از کدام منبع عصر صفوی است ،در دو سطر بیان کنید.-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت تشریحی:

 بررسی کنید.ایران توسعه وشکوفایی فرهنگی وتمدنی  را در صفویاننقش ـ 1

 شیعه جبل عامل لبنان وعراق وبحرین را به ایران دعوت کردند؟ علمای چرا  شاهان صفوی عده ای از ـ  2

 چگونگی شکل گیری مکاتب هنری عصر صفوی را بررسی کنید.-3

 همراه بود؟توضیح دهید.هنر بافندگی در عصر صفویان با چه تغییراتی نسبت به دوران قبل -4

 گروه تاریخ نجف آباد -با تشکر 

 79-79سال تحصیلی 


