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صبح8 ساعت شروع:  

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

مشهد آموزش و پرورش ناحیه دو  

زینبیه دبیرستان دخترانه  

17امتحانات دی  ماه   

 معاصر( ایران وجهان 3تاریخ ):  درس

نام خانوادگی : –نام   
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  نام دبیر:

انسانی دوازدهم پایه و رشته:  

 طراح سوال: مریم کاهانی
 

 نمره نهایی بعداز تجدید نظر: امضاء مصحح: 

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

مصحح:امضاء   

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

نام خانوادگی مصحح: -نام   

 ردیف .لطفا  پاسخ سوال ها را در جاهای مشخص شده وارد کنید   بارم
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0/25 

هايصحبحوغلطرامشخصكنيد:جمله

غ       ص                                             . طباطبایی خواستار برپایی مشروطه مشروعه شد دآیت اهلل سید محم–الف   

غ         ص                                  از فرانسه آغاز شد.                      انقالب صنعتی با اختراع وتکمیل ماشین بخار-ب  

0 

 .ائيدهايصحيحراازجدولسمتچپانتخابنمگزينه 1

 قتل امیر کبیر را بازتاب داد.وی واقعیت –لف ا 

 را نگاشته است.صدر التواریخ  وی-ب

 اسلوب مصنوع نوشت.با تاریخ زندیه را -ج

 است. این مورخاز  تاریخ ذوالقرنین -د

 اعتمادالسلطنه-0

 خاوری شیرازی -2

 میرزا قلی هدایت -3

 محمد صادق موسوی-4

 میرزا مهدی استرآبادی-5

  خورموجی-6

2 

 

 

0/25 

 

0/25 

 

0/25 

 

0/25 

.)فقطيكگزينهصحيحاست(انتخابكنيدايزيرپاسخصحيحرادرسؤاالتچهارگزينه

؟ومحتوای آن مربوط به کدام علم می باشد اسرار الحکم اثر کیست-الف  

فلسفه-مال هادی سبزواری-4 منطق -مال هادی سبزواری -3   فلسفه-مال عبداهلل زنوزی-2منطق-مال عبداهلل زنوزی -0  

مونتسکیو از روشنفکران فرانسه در آستانه  انقالب کبیر فرانسه بر چه مسأله ای تأکید می کرد؟-ب  

محترم شمردن آزادی های سیاسی ومدنی در پرتو حکومت قانون-2تأکید بر اطاعت انسان از عقل ومبارزه با خرافات  -0  

شوده قدرت شاه با دوعنصر قانون ومجلس کنترل این ک -4   تأکید بر تفکیک قوای سیاسی وحقوق بشر      -3  
چه عاملی موجب افزایش تولید وصادرات پنبه از ایران به روسیه شد؟-ج  

انقالب روسیه-4         انقالب فرانسه-3 جنگ های استقالل آمریکا             -2 انقالب صنعتی           -0  

مشروطه است؟کدام مورد از زمینه ها وعلل سیاسی انقالب -د  

استقراض از دولت روسیه وانگلیس -4پیروزی زاپن از روسیه   -3   فروش مناصب حکومتی  -2سفر شاهان به اروپا   -0  
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:جدولزيرراكاملكنيد   

 نام قرارداد نام کشور موضوع قرارداد

 پاریس ................ ...................

 .................. روسیه جدایی ماوراء النهر وخوارزم

  گلد اسمیت انگلستان ....................
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بهسؤاالتزيرپاسخكوتاهدهيد:

راه ارتباطی ایرانیان با تمدن جدید غرب چگونه آغازشد؟ -5  

 کدام سبک ادبی در دوره زندیه شکل گرفت؟ -6

 

0صفحه    



 

  (0ادامه سوال های تاریخ ) 
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0/5 

0/5 

0/5 

0/5 
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در عهد نامه ترکمانچای چه حقی به اتباع روسیه داده شد؟-7  

بنا  به اعتقاد میرزا آقاخان کرمانی، به چه نوع قوانینی در تاریخ نگاری دست یافته اند؟-8  

مریکا با انگلستان چه بود؟آعلت جنگ استقالل طلبانه -1  

.ایران گرفت؟)دو مورد(روسیه  چه امتیازات سیاسی وافتصادی را از -01  

  درباره چه موضوعاتی مشتمل بود؟متمم قانون اساسی مشروطه بر اصول اساسی -00

 

 

0 

0 

0 

:اصطالحاتذكرشدهراتعريفكنيد  

انقالب باشکوه-02  

محاکم شرع-03  

بناهای کارت پستالی-04  

 

بهسؤاالتتشريحیزيرپاسخدهيد:   

1 

 

 از پیشرو ترین کشورهای اروپایی صنعتی تبدیل شد؟امپراتوری آلمان چگونه به یکی 
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 لنین رهبر بلشویک ها ی روسیه، با طرح چه شعارهایی،  زمینه پیروزی انقالب را فراهم کرد؟  1
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د.بررسی کنیرا زنان در اتقالب مشروطه نقش  0  
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 08 چشمگیری یافت؟) چهار مورد(به چه علت تولید وصادرات صنعت فرش در دوره دوم قاجاریه رشد  1

 پیمان های صلحی  که با دولت های مغلوب درجنگ جهانی اول بسته شد، چه پیامدهایی به دنبال داشت؟ 0
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5/0  بررسی کنید.ایسه و قمدوره کریم خان زند را با وضعیت کشاورزی واقتصاد دوره نادر شاه افشار  
 
 
 
 

21 

5/0  ناکامی حکومت مشروطه را بررسی وتحلیل کنید.نقش دولت های خارجی بر  
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 )سه مورد( تاریخ نگاری سنتی مقایسه کنید.تاریخ نگاری نوین رابا 1/5
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2صفحه بارم نمرات                                                                             پیروز باشید  20  


