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 الف ( به سواالت تستی زیر پاسخ دهید .

 منبع درآمد حکومت صفوی چه بود ؟ عمده ترین -1

 ( عوارض گمرکی4( مالیات                  3( تجارت                2( کشاورزی                1

 خوشنویس مشهور دوره صفوی که بود ؟ -2

 صدرا( مال4( شیخ بهایی                   3( میر عماد                   2( میرداماد                  1

پر سود ترین کاالی تجاری در عصر صفوی کدام است و در انحصار چه کسی  -3

 بود ؟

 شاه عباس –ابریشم ( 2        شاه تهماسب                            –خشکبار ( 1

 شاه تهماسب –پارچه های مخملی ( 4                                       شاه عباس    –فرش ( 3

 ؟ نمی باشدکدام گرینه از رشته های هنری مشهور در عصر صفوی 

 ( مینا کاری4           ( نقاشی        3( خاتم کاری                    2               ( کتاب آرایی  1

کدام یک از شخصیت های صفوی از جمله فیلسوفان و بزرگان عصر صفوی  -5

 نمی باشد ؟

 ( میرداماد4( عالمه مجلسی                 3           ( شیخ بهایی     2       ( میر عماد         1

 ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 خوشنویس مشهور عصر صفوی ................................. نام داشت . -1

 و ادب فارسی پر رونق نبود . در دوره صفوی به دلیل .................................... ، شعر -2

 از عالمان بزرگ صفری می توان به ..................... و ............................ اشاره کرد . -3

 بنام خدا

پایه : نهم                                      مطالعات اجتماعی 10 آزمون درس              نام و نام خانوادگی :     

9/...کالس :                                 



 

 

پر سود ترین کاال در عصر صفوی ................. بود که صادرات آن در انحصار ..........  -4 

 قرار داشت .

صنایع پررونق ایران در دوره صفوی بود که با صنعت ........ صنعت ............. یکی از  -5

 در اروپا رقابت می کرد .

 زندگی می کردند . ................درصد ایرانیان در  15تا  10 -6

 ج( درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید .

 (      . )      در دوره صفوی تنها کشاورزی و دامداری شکوفا و پر رونق بود  -1

در دوره صفوی شهر نشینی در ایران رونق گرفت و شهر های بزرگ و آبادی به  -2

 . )             ( وجود آمد 

در دوره صفوی به علت بی توجهی پادشاهان به شاعران ، شعر و ادب فارسی چندان  -3

 (    )          پر رونق نبود . 

رزی ، دامداری و صنایع درستی فعالیت در دوره صفوی ، روستاییان در زمینه  کشاو -4

 . )              (داشتند 

 د( به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .

 پر سود ترین کاالی صادراتی چه بود ؟ -1

 چه چیزی تاثیر مهمی در افزایش همدلی مردم داشت ؟ -2

 علت ایجاد شرایط مناسب برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی چیست ؟ 2 -3

 دلیل رونق تجارت داخلی و خارجی در عصر صفوی چیست ؟ 2 -4

 هـ( به سوال زیر پاسخ کامل دهید .

 در دوره صفویه بیشتر جمعیت شهر ها را چه کسانی تشکیل می دادند ؟ -1
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