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وجود حكومت مركزي   -1: به دليل  چرا در دوران صفويه شرايط مناسبي براي رونق زندگي اجتماعي و اقتصادي پديد آمد؟ -1
 .برقراري نظم و امنيت در سراسر كشور    -2نيرومند 

روستاييان و كوچ ؟  اشتغال داشتندبيشترين ساكنان ايران در دوره صفوي به ترتيب چه كساني بودند ؟ و به چه كارهايي  -2
همچون گذشته ، كوچ نشينان به دامداري و صنايع دستي و روستاييان به . نشينان به ترتيب بيشترين ساكنان ايران را تشكيل مي دادند 

   . كشاورزي و صنايع دستي اشتغال داشتند

به مراتب بهتر از وضع دهقانان   ؟ سه با اروپايي چگونه بودبه عقيده ي جهانگردان اروپايي وضع زندگي دهقانان ايراني در مقاي -3
 . در مناطق حاصلخيز اروپا بوده است 

شهرنشينان بيشتر مقام هاي حكومتي ، نظاميان ، كاركنان اداره ها ،   ؟ بيشتر شهرنشينان در دوره صفوي چه كساني بودند – 4
 . روحانيون ، بازرگانان ، پيشه وران ، صنعتگران و كارگران بودند 

خشكبار ، پارچه هاي  ؟ كدام محصوالت ايران در دوره صفوي به كشورهاي همسايه وبرخي كشورهاي اروپايي صادر مي شد -5
 . و نيز قالي هاي نفيس صارد مي شد مخملي ، ابريشمي و حرير 

 . انواع پارچه ، قالي و قاليچه   ؟بافندگان ايراني در دوره صفوي چه چيزهايي توليد مي كردند  -6

 .اصفهان ، كاشان ، يزد ، مشهد استرآباد ، گيالن  ؟  در دوره شاه عباس اول ، كارگاه هاي بافندگي در چه شهرهايي وجود داشت -7

در صنايع كاشي ، چيني ، چرم ، جواهر ، رنگ ، صابون و جنگ افزارهاي ؟   ايراني در چه صنايعي پيشرفت كرده بودند صنعتگران -8
 .سنتي از قبيل شمشير و كمان  

وجود  –يكپارچه بودن سرزمين ايران    )سه عامل تجارت(؟در عصر صفوي به چه داليلي تجارت داخلي و خارجي پر رونق بود -9
 .ايجاد راه ها و كاروانسراها   –نظم و امنيت در سراسر كشور 

 . تجارت و صادرات بعضي از كاالها  –عوارض  –ماليات  ؟ درآمد حكومت صفوي را ذكر كنيد سه منبع عمده  -10

معماران و مهندسان شهرساز ايراني  مسجدها ، كاخ ها ؟ ساختنددسان شهر سازايراني چه آثاري رادر عصر صفوي معماران ومهن -11
 .  ، پل و كاروانسراهاي عظيم و با شكوهي ساختند و در تزيين آنها انواع هنرها را بكار بردند 

پادشاهان ، مقام هاي كشوري و لشكري و ديگر بزرگان ،   ؟ صفويان براي رشد علم و گسترش آموزش چه اقداماتي انجام دادند -12
تعداد زيادي از طالبان . سه ها و كتابخانه هاي عظيمي به ويژه در پايتخت هاي صفوي ساختند و اموال و امالك بسياري را وقف آنها كردند مدر

 . در آن زمان به علوم و معارف ديني مانند تفسير ، فقه و حديث بسيار توجه مي شد. علم و دانش در اين مراكز مشغول تحصيل بودند 

ميرداماد و مالصدرا از جمله فيلسوفان نامدار  و شيخ  ؟ از جمله فيلسوفان نامدار و عالمان بزرگ روزگار صفوي چه كساني بودند  -13
 . بهايي و عالمه محمد باقر مجلسي از عالمان بزرگ آن روزگار بودند 

اما علم تاريخ مورد توجه قرار . به سبب كم توجهي پادشاهان به شاعران  ؟چرا در دوره صفوي شعر و ادب فارسي پر رونق نبود  -14
 . داشت 

 . رايي و خاتم كاري آ نقاشي ، خوشنويسي ، كتاب؟  رشته هاي هنري دوره ي صفوي كدامند -15

عالوه بر نوروز و ديگر جشن هاي باستاني ، اعياد اسالمي مانند  ؟  در دوره ي صفوي مردم چه جشن هايي را گرامي مي داشتند  -16
 . قربان ، فطر و غدير را نيز گرامي مي داشتند 

به شيوه ي روضه خواني ، نوحه سرايي ، ؟ به چه شيوه هايي برگزار مي شد) ع(در دوره صفوي آيين سوگواري امام حسين  -17
 . د مرثيه خواني ، سينه زني و تعزيه برگزار مي ش

 . افزايش همدلي و هم بستگي مردم   ؟  برپايي جشن ها و آيين ها در دوره صفوي چه تأثيري داشت -18 

 )  10  (     .                                     ميليون نفر تخمين زده مي شود ................ جمعيت ايران در دوره صفويه حدود  *-
 ) ماليات(             . بود كه از كشاورزان و دامداران مي گرفتند ..................... يكي از منابع عمده ي درآمد حكومت صفوي  *-
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) 15   -10(                                . درصد ايرانيان در شهرها زندگي مي كردند ............... تا ............. در دوره صفويه حدود  *-

 )صنايع(                         . ايران نيز شكوفا و پر رونق بودند ....................... در عصر صفوي نه تنها كشاورزي و دامداري بلكه  *-
 )بافندگي(     يكي از صنايع پر رونق ايران در دوره صفوي بود كه با صنعت نساجي اروپا رقابت مي كرد .................... صنعت  *-

) شاه عباس اول(                        .براي گسترش تجارت كوشش بسيار كردند ............................ شاهان صفوي به خصوص  *-

 )قيصريه ي اصفهان(                                                    .بود ..................................... با شكوه ترين بازارها در عصر صفوي  ، بازار  يكي از *-
 )عوارضي  (             . بود كه از كاروان هاي تجاري گرفته مي شد ............................... يكي از منابع درآمد حكومت صفوي ،  *-

 ) شاه عباس اول(  .براي گسترش تجارت خارجي به شركت هاي اروپايي اجازه داد تا فعاليت كنند ................. شاهان صفوي مخصوصاً  *-

 )شاه عباس اول  –ابريشم ( .        قرار داشت .................... كه پر سودترين كاالي صادراتي بود در انحصار ................... صادرات  *-

افغان ها توان . ايران گرفتار تجزيه و تفرقه شد  ؟تسلط افغان ها و قتل شاه سلطان حسين ، ايران گرفتار چه بحران هايي شد با  -1
روسيه و عثماني نيز با استفاده از آشفتگي اوضاع . به همين دليل در گوشه و كشور مدعياني سر براوردند . حكومت بر سراسر ايران را نداشتند 

 .، قسمت هايي از شمال و غرب ايران را اشغال كردند 

براي نجات ايران به يكي از شاهزادگان . نادر سرداري از ايل افشار بود  ؟ نادر كه بود و چگونه سلسله ي افشاريه را پايه گذاري كرد -2
نارد پس از اين . كوب و تارومار كرد و سپس نيروهاي روسيه و عثماني را از ايران بيرون راند او نخست افغان ها را سر. صفوي پيوست 

 . بدين ترتيب سلسله افشاريه پايه گذاري شد . پيروزي ها ، خاندان صفوي را كنار زد و بر تخت شاهي نشست 

شورش  دشاهي نادر به نبرد با بيگانگان و فرو نشاندن بيشتر دوره ي دوازده ساله ي پا؟  بيشتر دوره ي پادشاهي نادر چگونه گذشت -3
 . هاي داخلي گذشت 

نادرشاه در تعقيب گروهي از افغان هاي شورشي كه به هندوستان گريخته بودند ، به ان كشور ؟   چرا نادر به هندوستان لشكر كشيد  -4
 . او تا دهلي پيش رفت و با غنيمت هاي بسيار به كشور بازگشت . لشكر كشيد 

. ر دشمنان دفاع كند تا بتواند از استقالل و تماميت سرزمين خود در براب ؟چرا نادر شاه كوشيد ايران را يكپارچه و قدرتمند كند  -5
وي از موقعيت حساس خليج فارس و اهميت نيروي دريايي آگاه بود ، از اين رو براي تأسيس نيروي دريايي ايران در خليج فارس كارهايي 

 . انجام داد اما اين كارها با مرگ او متوقف شد 
نافرماني ها و شورش ها ي پياپي در سال هاي   ؟ چرا نادر در اواخر عمر به رفتارهاي خشونت آميز و بي رحمانه روي آورد  -6

 . او نسبت به اطرافيان و سرداران خود بدگمان شد . پاياني حكومت نادر ، تأثير روحي و رواني نا مطلوبي  بر او گذاشت 
ايران بار ديگر به صحنه ب جنگ حاكمان محلي و سران ايل ها تبديل شد و نا آرامي و آشوب  ؟ پس از قتل نادر اوضاع ايران چگونه شد -7

  . از قلمرو پهناوري هم كه نادرشاه بر ان فرمان مي راند ، فقط خراسان در اختيار شاهرخ نوه ي او باقي ماند . سراسر كشور را فرا گرفت 

ماليمت و مهرباني با مردم رفتار مي كرد ، به صلح ، آسايش و آرامش عمومي اهميت  او با شيوه ي حكومتي كريم خان زند چگونه بود؟ -8
 . مي داد و مي كوشيد با استفاده از شيوه هاي مسالمت آميز ، از بروز نا امني و شورش هاي داخلي جلوگيري كند 

بي  در سراسر كشور به وجود آمد و در نتيجه در اين دوران ُثبات  وآرامش نس ؟ اوضاع كشور در دوران كريم خان زند چگونه بود -9
 . اوضاع اجتماعي و اقتصادي بهتر شد 

 . ارگ كريم خان   حمام وكيل -   –مسجد وكيل   –بازار وكيل   ؟  بناهاي مهم دوره زنديه را نام ببريد -10

رئيس اين ايل پس از كشته شدن نادرشاه مدعي حكومت ايران شد اما از كريم خان زند شكست   ؟ عاقبت رئيس ايل قاجار چه شد -11
 . خورد و به قتل رسيد 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده   – متوسطه اول نهم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   

 

) تالش براي حفظ استقالل و اتحاد سياسي و سرزميني ايران(      11درس 


