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 چه عواملی سبب رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی در دوره صفویه شد؟-1

  نیرومند مرکزی حکومت وجود

 کشور سراسر در امنیت و نظم برقراری و

 جمعیت ایران در دوره صفوی چقدر بود و ترکیب آن چگونه بود؟ -2

 نفر میلیون 10 حدود

  .می دادند تشکیل را ایران ساکنان ینبیشتر به ترتیب چ نشینان کو و روستاییان

 داشتند. دستی اشتغال صنایع و دامداری به چ نشینان کو

 داشتن اشتغال دستی و صنایع کشاورزی به روستاییان 

 از نظر جهانگردان اروپایی چگونه بود؟  اوضاع زندگی دهقانان دوره صفوی -3

 از بهتر مراتب به صفویه ءدوره در ایرانی دهقانان گیزند وضع ،شاردن جمله از اروپایی، جهانگردان ءعقیده به

 .است بوده اروپا حاصلخیز در مناطق دهقانان وضع

 بیشترین درآمد حکومت صفوی از چه راهی بود؟ -4

 گرفتند می دامداران و کشاورزان از که بود مالیاتی صفوی، حکومت درآمد ءعمده منابع از یکی

 شهر نشین بودند و چه شغلهایی در اختیار آنان بود؟ چند درصد از ایرانیان دوره صفوی-5

 آمد وجود به آبادی و بزرگ شهرهای و گرفت رونق شهرنشینی و شهر صفوی ءدوره در

  .کردند می زندگی شهرها در ایرانیان درصد 15تا  10 حدود زمان، آن در .



 و صنعتگران بازرگانان، پیشه وران، ون،روحانی هها، ادار کارکنان نظامیان، حکومتی، های مقام بیشتر شهرنشینان

 بودند کارگران

 صنعت در دوره صفوی چه جایگاهی داشت و مهمترین صادرات ایران چه بود؟ -6

ایرانی،عالوه  صنعتگران و وران پیشه   .بودند رونق و پر شکوفا نیز ایران صنایع ، دامداری و کشاورزی عالوه بر

 و ابریشمی مخملی، پارچه های خشکبار، مانند باکیفیت ایران حصوالتم از بخشی نیازهای داخلی ، برتأمین

 شد می صادر اروپایی کشورهای برخی و همسایه به کشورهای نفیس را  های قالی نیز و حریر

 پررونق ترین صنعت در دوره صفوی کدام صنعت بود؟-7

   .می کرد رقابت اروپا ساجیصنعت ن با که بود  (  قالیچه و قالی پارچه، بافندگی )شامل انواع صنعت

 ،)گرگان( استرآباد مشهد، یزد، کاشان، اصفهان، در بافندگی متعددی های کارگاه اوّل، عباس شاه ءدوره در

 بودند ها کارگاه این بیشتر مالک او خاندان اعضای شاه و .داشت وجود گیالن

 شت؟عالوه بر صنعت بافندگی چه صنعت های دیگری در دوره صفوی رونق دا-8

 شمشیر قبیل از سنتی افزارهای جنگ و صابون رنگ، جواهر، م، چر چینی، ی، کاش صنایع در ایرانی صنعتگران

 بسازند مرغوبی کاالهای یتوانستند م و بودند کرده پیشرفت نیز کمان و

 چه عواملی سبب رونق تجارت در دوره صفوی شد؟-9

 تجارت گسترش برای اوّل، عباس ویژه شاه به صفوی، تالش شاهان-

 کشور سراسر در امنیت و نظم وجود و ایران سرزمین بودن یکپارچه  -

 ایران سراسر رایگان در سراها ی کاروان و ها راه نظیری از وبی وسیع ءایجاد شبکه-

 جهان( نقش میدان شمال در اصفهان ءقیصریه مانند بازار شهرها ) در بزرگ ساخت بازارهای-

 اروپایی مسافران به گفته جهانگردان با راهداری مأموران ءپسندیده رفتار و ایران های راه امنیت-

 تجاری نهای کاروا گرفتن عوارض از-

  



 کدام اقدامات ، نشان دهنده توجه شاهان صفوی به تجارت خارجی است؟-10

 ان ایر در فعّالیت برای  اروپایی تجاری های شرکت اوّل، به عباس شاه مخصوصاً صفوی، اجازه شاهان 

 صفویه پایتخت در اروپایی و آسیایی بازرگان  به تجارت صدها اشتغال

  ابریشم پرسود عباس بودن صادرات انحصار شاه در

وبه کدام رشته ها توجه   به کدام یک از رشته ها کم توجهی علم ودانش در دوره صفوی چه وضعیتی داشت و -11

 بیشتری می شد؟

  دبو بسیار توجه مورد تربیت و تعلیم

تحصیل  به اشتغال کشور و  بزرگان صفوی توسط شاهان و های پایتخت در ویژه به و کتابخانه ساخت و وقف مدرسه

  مراکز این در بسیاری از افراد

 تاریخ و علم حدیث و فقه تفسیر، مانند دینی معارف و علوم به توجه زیاد

 ادب و وشعر نجوم و طب فلسفه، ت، ت، ادبیاریاضیا ،)تجربی علوم( کم توجهی وفراگیر نبودن علوم طبیعیات 

 فارسی

 چند تن از فیلسوفان وعالمان دوره صفوی را نام ببرید. -12

  مالصدرا و میرداماد  :  فیلسوف

 مجل محمدباقر وعالمه بهایی : شیخ  عالم 

 چه مراسم وآیین هایی در دوره صفوی مورد توجه بود؟-13

 تأثیر آیینها، و جشنها این برپایی .می شدند برگزار عظمت و شکوه با و ندداشت ه ای ویژ اهمیت آیینها جشنها و

 .داشت مردم بستگی هم همدلی و افزایش در مهمی

 غدیر( و فطر قربان، مانند اعیاد اسالمی) باستانی، جشنهای ، مراسم و آیین های مورد توجه :نوروز

 تعزیه و  کشور سراسر در گسترده طور به  حسین امام آیین سوگواری و


