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   1ی  صفحه

 الف

 مشخص کنید . ( ×با عالمت ) و نادرست را(  √را با عالمت ) جمالت درست 
 (    )   . پیامبر ) ص ( پس از هجرت از مکه به مدینه ، حکومت اسال می تشکیل دادند (1
 )      (مسلمانان برای رفع نیازهای جدید خود به علوم ریاضی و ستاره شناسی احتیاج داشتند .  (2
 )     (.  گنبد یکی از نشانه های معماری اروپایی است (3
 )      (.  اصفهان کشف شد معادن سنگ مرمر یخ لطف ا...در زمان ساختن مسجد ش (4
 ر دوره ی صفویه ساختن راه ها بود . )      (( مهم ترین عامل آسودگی سفر کاروان ها د5
 وفات یافتند بنابراین وفات ایشان در نیمه ی اول قرن ششم هجری است . )      ( 515( خیام در سال 6
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 درست را مشخص کنید .گزینه ی 
 ( مسلمانان فن کاغذ سازی را از چه کسانی آموختند ؟1

  د( رومی ها                             ج( یونانی ها                           ب( چینی ها                          الف( ایرانی ها  
 ( سامانیان در کدام شهر ، کتابخانه ای عظیم برپا کردند ؟2

 د( بغداد                               ج( نیشابور                          ب( سمرقند                                  الف(بخارا  
 ساختن مسجد شیخ لطف ا... چندسال طول کشید  ؟ (3

 سال  41د(                              سال   23ج(                        سال   11ب(                            سال  11الف( 

 چه کسی حکومت صفویه را تاسیس کرد ؟ (4
       نادرشاه  (د                          شاه عباس  (ج         شاه سلطان حسین   (ب                  شاه اسماعیل   (الف

 ترکان عثمانی در زمان حکومت صفویه ، در کدام سمت ایران حکومت می کردند ؟( 5
                غرب    د(                                  ج( شرق                             ب( جنوب                                الف( شمال  

 ( شهر اصفهان در کجا قرار دارد ؟6
                                       د( جنوب زاگرس            ج(کوهپایه های زاگرس             ب( جنوب البرز                الف(کوهپایه های البرز 

 ( کدام شخصیت ریاضی دان ، ستاره شناس ، فیلسوف و دانشمند علم تاریخ و جغرافیاست ؟5
  د( ابوریحان بیرونی                                رازی  (ج                       خیام ( ب                           الف( خوارزمی 

 ترجمه آثار علمی چه ملت هایی باعث پیشرفت مسلمانان شد ؟( 1
 د ( اسپانیا و پرتقال                  ج ( مصر ویونان                    ب ( اروپائیان                 الف ( ایران و یونان  

 همه ی پایتخت های صفویه آمده است ؟( در کدام گزینه 9
   ب( تبریز ، مشهد ، اصفهان                                                الف( تبریز ، قزوین ، اصفهان  

      د( تبریز ، شیراز ، اصفهان                                                      ج( بخارا ، شیراز ، اصفهان  
 باشد؟ نمی اصفهان شهر به مربوط زیر تاریخی آثار از یک کدام( 11

    امام مسجد د (                     بیستون کاخ ج(                   خواجو پلب(                      امام میدان الف(

 وسفرنامه ها ویژگی درکدام است ؟( عامل اصلی که در زمان صفو یه باعث شدکه کاروان هابه آسودگی سفر کنند 11
  د( ایجاد کاروان سرا                  ج( سود فراوان               ب( برقراری امنیت                 الف( رونق تجارت 

 است؟ صفویه ی دوره هنرمندان و نویسندگان ، ندانشمندا شامل گزینه کدام( 12

    مجلسی عالمه  - عباسی علیرضا - بهایی شیخ -بهزاد الدین کمال( 1

   بهزاد الدین کمال - عباسی علیرضا  - بیرونی ابوریحان - بهایی شیخ( 2

   بهایی شیخ  - مجلسی عالمه - سینا ابوعلی  - عباسی علیرضا( 3

    عباسی علیرضا - بهزاد الدین کمال - الملک نظام خواجه - بهایی شیخ( 4



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه
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 کامل کنید .جاهای خالی را 
 . برخی از کتیبه های مسجد امام به قلم استاد .......................... نوشته شده است( 1
 . ری کاخ عالی قاپو کار استاد ......................... است  تو نقاشی های مینیا( 2
 . شهر اصفهان به فرمان ..................... به پایتختی صفویه انتخاب گردید( 3
 . دشمنان دولت صفو یه که در غرب ایران قرار داشتند ..................... نام داشتند( 4
 .استفاده می کردند  مسلمانان آثار علمی ملت ها را به زبان ................... ترجمه می کردند و از آن ها( 5
 دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان ....................... تاُسیس شد .( 6
 صفویان مذ هب .................. را مذ هب رسمی ایران اعالم کردند .( 5
 نه شهرت جهانی دارند .(ایرانیان دردانش پزشکی بسیار پیشرفت کردند ...................و...................در این زمی1

 د

 

    پاسخ دهید .
 مفاهیم زیر را تعریف کنید :(1

 .............:............................................................................................................................خط زمان 

 .....:............................................................................................................................مدارس نظامیه 

 ...............نقشه ی گردشگری : ............................................................................................................

 .....................سفرنامه : ...................................................................................................................

 دوره ی اسال می به چه کسانی حکیم می گفتند ؟ چرا ؟        ر( د2

 چه دوره ای است ؟( دوره ی عصر تاریکی اروپا 3
 
 
 مورد ( 4( دالیل اصلی گسترش هنر و معماری در دوره ی صفو یه را بنویسید ؟ ) 4

 ( درآمد حکومت و مخارج شاه و درباریان صفوی چگونه تاُمین می شد ؟5
 

 ( به چه دالیلی اصفهان به نصف جهان معروف شد ؟6

 

 .( کاالهای صادراتی دوره صفویه را نام ببرید 5

 مسلمانان چگونه مسیر خود را در دریاها پیدا می کردند ؟ اسطرالب چه وسیله ای بود ؟( 1
 

 

 عزیزان موفق باشید

 


