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حكومت واحد و ، كشور ما هنگام به قدرت رسيدن صفويان  اوضاع سياسي ايران هنگام تأسيس حكومت صفوي چگونه بود؟ -1
امنيت و آرامش شهرها و  –حاكمان بخش هاي مختلف ايران با هم درگير جنگ بودند   –قدرتمندي نداشت و دچار تفرقه و تجزيه شده بود 

 .روستاها از بين رفته بود 
امپراتوري عثماني كه با حمله هاي  ؟  همزمان با حكومت صفويان كدام حكومت هاي همسايه در فكر گسترش قلمرو خود بودند -2

در . سلطان عثماني خود را خليفه ي مسلمانان مي دانست و به ايران نيز طمع داشت . افزود پياپي به سرزمين هاي همجوار ، بر قلمرو خود مي 
 .، اُزبك ها قدرت گرفته بودند و به مرزهاي ايران مي تاختند ) ماوراالنهر(شمال شرق ايران 

داشت و خانقاهش در اردبيل مورد توجه شيخ صفي از صوفيان معروف زمان خود بودكه پيروان و و هواداران زيادي  ؟  شيخ صفي كه بود -3
 .مردم و حاكمان محلي بود 

مهم ترين طرفداران خانقاه شيخ صفي ايل هاي ترك بودند كه به  ؟ مهم ترين طرفداران خانقاه شيخ صفي چه كساني بودند -4
  .قزلباش شهرت داشتند 

به كمك نيروي نظامي قزلباش ها ، نخست شروانشاهان و اسماعيل صفوي ؟ شاه اسماعيل صفوي چگونه خود را شاه ايران خواند  -5
 .آق قويونلوها را شكست داد و پس از تسلط يافتن بر تبريز ، خود را شاه ايران خواند 

شكست اُزبك  -3ازميان برداشتن حاكمان مناطق مختلف  -2رسمي كردن مذهب شيعه  -1 ؟يداقدامات شاه اسماعيل صفوي را بنويس -6
 .مسلط شدن بر سراسر ايران  -4ها در خراسان 

در نتيجه موفقيت هاي سياسي و نظامي شاه اسماعيل ،   ؟  چگونه قلمرو حكومت صفوي به حدود قلمرو دوره ساسانيان رسيد -7
 .حكومت كشور ما يكپارچه و نيرومند شد به طوري كه قلمرو آن به حدود قلمرو دور ساسانيان رسيد 

چون از شكل گيري سلسله قدرتمند و شيعه مذهب صفويه  ؟ شاه اسماعيل به ايران حمله كرد چرا سلطان عثماني در زمان -8
 .ناخشنود بود 

در جنگي كه ميان سپاهيان دو كشور ايران و عثماني در   ؟جنگ چالدران را توضيح دهيد وعلت شكست ايران دراين جنگ چه بود -9
ماعيل و سربازانش شجاعت زيادي نشان دادند اما سپاه عثماني به كمك سالح هاي رخ داد ، شاه اس) نزديكي شهر خوي امروزي(چالدران 

 . آتشين مانند توپ و تفنگ كه سپاه ايران از آنها بي بهره بود پيروز شد 

او با سرو سامان دادن به . پسرش تهماسب به حكومت رسيد  ؟  پس از شاه اسماعيل چه كسي به حكومت رسيد ؟ و چه كرد -10
 .داخلي و دفع حمله هاي اُزبكان و دولت عثماني ، موفق شد حكومت صفوي را تثبيت و تحكيم كند  اوضاع

 ..زيرا تبريز همواره در معرض هجوم سپاه عثماني بود   ؟  چرا شاه تهماسب پايتخت خود را از تبريز به قزوين انتقال داد  -11

. زبك ها و عثمانيان را شكست داد و تا پشت مرزهاي ايران عقب راند او  ُا ؟ شاه عباس اول پس از به قدرت رسيدن چه كرد -12
 . در مركز ايران منتقل كرد و براي آباداني آن بسيار كوشيد  همچنين پايتخت را از قزوين به اصفهان 

 ؟ چه عواملي موجب شد سلسله ي صفوي پس از شاه عباس اول از داشتن پادشاهي اليق و توانمند محروم بماند -13
 .آموختن شيوه ي كشور داري  -3باز داشتن آنها از حكومت واليت ها   -2سياست كُشتن و كور كردن شاهزادگان  -1     

در نتيجه ي ضعف و بي لياقتي شاهان ، ؟   چرا پس از شاه عباس اول امور حكومت مختل شد و هرج و مرج كشور را فرا گرفت -14
 . و درگيري شدند و از انجام دادن مسئوليت هاي مهم خود بازماندند  مقام هاي كشوري و لشكري دچار اختالف

در شرايط نابساماني كشور ، گروهي از افغان ها در قندهار سر به ؟   چرا شاه سلطان حسين صفوي تسليم محمود افغان شد -15
سين صفوي كه نمي توانست با اين گروه سلطان ح. شورش برداشتند و پس از پيروزي بر حاكم آن واليت به سوي اصفهان حركت كردند 

شورشي كوچك مقابله كند ، پس از چند ماه محاصره ، به ناچار تسليم شد و به اين ترتيب محمود افغان سردسته ي شورشيان بر پايتخت و 
 . قسمت هايي از ايران مسلط شد 

 .اصفهان  –قزوين  –تبريز ؟  كدام شهرها پايتخت صفويان بودند  -16

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

 ) ايراني متحد و يكپارچه( 9درس 
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معرض هجوم سپاه   زيرا تبريز همواره در :  تغيير پايتخت از شهر تبريز به قزوين؟  غيير پايتخت صفويان را توضيح دهيد ت علت -17
  مناسب بودن موقعيت جغرافيايي واستراتژيكي شهر قزوين -عدم تهديد پايتخت در قزوين از سوي عثمانيها يا ازبكان عثماني بود -

قرار  داراي مركزيت جغرافيايي در ايران بود همچنين در مسير راههاي بزرگ بازرگاني قديماصفهان     :اصفهان تغيير پايتخت از قزوين به 
 ) .آب( و كشاورزي) مركزيت(، سياسي ) راه(فراهم بودن شرايط اقتصادي  داشت -

اختالف و  –ز شاه عباس شاهان پس اضعف و بي لياقتي ؟ داليل سياسي و نظامي ضعف و فروپاشي حكومت صفوي چه بود -18
  -دور نگه داشتن و عدم تربيت صحيح شاهزادگان  كشور - دخالت درباريان سودجو در امور  درگيري بين مقام هاي كشوري و لشكري -

 .  ماليات هاي سنگين

 .فرماندهان نظامي   –) اعتماد الدوله(وزير بزرگ   –شاه   ؟ )به ترتيب(در رأس حكومت صفوي چه كساني قرار داشتند  -19

 .او مسئول امور اداري و مالي كشور بود اما در مقابل شاه قدرت و اختيار چنداني نداشت   ؟  وزير بزرگ چه وظيفه اي داشت -20

 .عالوه بر فرماندهي سپاه ، معموالً حاكم واليت هاي مهم نيز بودند  ؟ فرماندهان نظامي چه مسئوليتي داشتند  -21

براي تقويت حكومت مركزي و جلوگيري از نافرماني و بي نظمي سران ايل   ؟  چه كرد اول براي تقويت حكومت مركزيشاه عباس  -22
همچنين در كنار سپاه قزلباش ، سپاه جديدي از افراد . هاي قزلباش ، حكومت واليت ها را از آنان گرفت و به افرادي غير ازقزلباش ها سپرد 

  .كمك گرفتن از اروپاييان ، اين سپاه را به تفنگ و توپ مجهز كرد غير قزلباش تشكيل داد و با 

  واگذاري حكومت واليت ها به افرادي غير از قزلباش ها - امي شاه عباس اول را توضيح دهيد؟ج اقدام هاي اداري و نظآثار و نتاي -23
 .به توپ و تفنگ به كمك اروپاييان ايران  مجهز شدن سپاه  -تشكيل داد  از افرادي غير قزلباش يسپاه جديددر كنار سپاه قزلباش ، 

 .قرن هاي شانزدهم تا نوزدهم ميالدي را در تاريخ اروپا قرون جديد مي نامند ؟ قرون جديد به چه دوراني گفته مي شود -24

در نتيجه ي آن پيشرفت هاي در اين قرن ها ، اوضاع سياسي و مذهبي اروپا دگرگون شد و  ؟  قرون جديد چه ويژگي هايي داشت -25
 .علمي ، فرهنگي و اقتصادي چشمگيري به وجود آمد كه به اختراعات و اكتشافات مهمي انجاميد 

 .فرانسه  –انگلستان  –اسپانيا  –پرتغال ؟  پيش گامان استعمار در اروپا چه كشورهايي بودند -26

و چرا شاه اسماعيل نتوانست در مقابل آنها كاري از پيش در آستانه ي تأسيس سلسله ي صفوي پرتغالي ها چه كردند؟  -27
شاه اسماعيل .  پرتغالي ها جزاير و سواحل جنوبي ايران را تصرف كرده و تجارت خليج فارس و درياي عمان را در اختيار گرفته بودند  ببرد؟

 .صفوي به دليل نداشتن كشتي جنگي نتوانست در برابر پرتغالي ها كاري از پيش ببرد 

شاه عباس اول از رقابت انگليسي ها و پرتغالي ها استفاده كرد شاه عباس اول چگونه توانست پرتغالي ها را از ايران بيرون براند؟  -28
 .و به كمك كشتي هاي جنگي انگلستان ، پرتغالي ها را از سواحل و جزاير ايران بيرون راند 

 .هجوم پياپي عثماني ها به ايران و اروپا بود ؟ و كشورهاي اروپايي چه بود يكي از علل موثر در برقراري روابط بين صفويان  -29

درصدد آن بودند كه روابط خود را با ايران پادشاهان اروپايي براي كاستن فشار حمالت عثماني ها به خاك اروپا چه كردند؟  -30 
تأسيس كرده بودند و تمايل زيادي داشتند كه روابط تجاري خود  عالوه بر اين ، در آن زمان اروپاييان شركت هاي بزرگ تجاري. تقويت كنند 

                                                                                . را با ديگر كشورها گسترش دهد 

  )قزلباش  ترك-(   .      شهرت داشتند .................. بودند كه به .................... مهم ترين طرفداران خانقاه شيخ صفي ايل هاي   *-
          )تبريز (                                .                                به اشغال عثماني ها درآمد ................. پس از جنگ چالدران ،  *-
      )شاه عباس اول(                                                                 .حكومت صفوي را به اوج قدرت رساند ............................... شاه  *-
 )شاه(                                                                                  .قرار داشت ..................... در رأس حكومت صفوي  *-

 )اعتماد الدوله وزير بزرگ-(.  نيز مي گفتند ........................... قرار داشت كه به او ......................... بعد از شاه در حكومت صفوي  *- 
  )سران ايل هاي قزلباش (            . حاكم واليت هاي مختلف ايران بودند .............................................. تا زمان شاه عباس اول  *-
 .كشف كنند را و سرزمين هاي جديدي توانستند راه هاي دريايي.......... ..........و .......... ........اروپاييان با توسعه ي صنعت  *-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    )دريانوردي   –كشتي سازي (                                                                                                                                  


