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                                                                                                                              5/1   .گزینھ صحیح راانتخاب كنید )الف           
  عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی داشت ؟ دام انقالب تاثیرک   )   1   

    انقالب استقالل آمریکا )د      انقالب کبیر فرانسھ )ج      انقالب مشروطیت  )ب         انقالب صنعتی )الف            
  کدام یک از شاھان قاجار سفرھای داخلی و خارجی خود را بھ رشتھ تحریر درآورده است ؟  )    2   

       ناصرالدین شاه )د                 فتحعلی شاه )ج          محمد علی شاه) ب              احمد شاه)  فال            
  بزرگترین دستاورد انقالب باشکوه انگلستان چھ بود ؟     )3   

    لھی بودن سلطنت در انگلستان نفی منشا ا ) ب                ایجاد حکومت جمھوری در انگلستان )الف            
   رشد احساسات ناسیونالیستی در انگلستان   )د          افزایش قدرت و اختیارات پادشاه انگلستان  )ج              

  بھ اتباع روسیھ براساس کدام قرداد زیر صورت گرفت ؟) کاپیتوالسیون (دادن حق مصونیت قضایی   )   4   
   دارسی) د                    آخال) ج              گلستان) ب              کمانچایتر )لفا           

  کدام بنای زیر بھ شیوه کارت پستالی ساختھ شده است ؟    ) 5   
  شمس العماره) د           چھلستون) ج           کاخ صاحبقرانیھ) ب         کاخ گلستان) الف            

  کدام پادشاه قاجار فرمان بھ توپ بستن مجلس توسط نیروی قزاق را صادر کرد ؟     )6   
    فتحعلی شاه ) د          مظفرالدین شاه) ج        محمد علی شاه) ب           احمد شاه) الف             

              5/1                                                                           .   جاھاي خالي را با كلمات مناسب پر كنید ) ب             
  .توسط میرزا صالح شیرازی در تھران منتشر شد......... ..............اولین روزنامھ درایران باعنوان     )7   

                                       .دفاع می کرد ..................... نفکران فرانسھ از تفکیک قوای سیاسی و مونتسکیو از روش   ) 8   
  .یکی از مدارسی بود کھ با ھدف آموزش علوم مختلف وفنون جدید بھ دانشجویان ایرانی تاسیس شد .......................     )9   

  .صنایع دستی ایران صورت گرفت تالش ھای زیادی برای احیای ............  .....در دوره صدارت )   10  
  .شد ................ .مشروطھوخواستار برپایی شیخ فضل الھ نوری، اصول ومبانی مشروطھ را ناسازگار با اسالم شمرد )   11  
  .فقین ابتکار عمل را بھ دست گرفت بھ جبھھ جنگ ،ارتش مت................. با ورود نیروھای تازه نفس )   12  

    
                                                                                                5/1 .   جمالت صحیح وغلط رامشخص کنید )ج          

    غلط    صحیح                 . مک کردگسترش مدارس جدید بھ ترویج و توسعھ روش پژوھش علمی تاریخ در ایران ک)   13  
    غلط    صحیح .       یش تاریخ نگاری در ایران شد جنگ ھای ایران و انگلستان در دوره فتحعلی شاه زمینھ ساز پیدا )  14  
   غلط    صحیح                                                    .لطفعلی خان دو تن از جانشینان نادر افشار بودند  عادل شاه و)   15  
  غلط   صحیح                                         .در عصر قاجار ھستھ اصلی نظام اقتصادی واجتماعی شھرھا بازار بود )   16  
  غلط    صحیح                                .محافظت از مرزھای ھندوستان از دالیل حمایت انگلیس از مشروطھ ایران بود)   17  
  غلط    صحیح     .بھ موازات مھاجرت عدالت خواھان بھ قم عده ای در باغ سفارت روسیھ گرد آمدند و بست نشستند )   18  

              

  1              )مورد اضافی است  دو(چپ مرتبط می باشد ؟ تعاریف سمت راست با کدامیک از تعاریف سمت )د           
  وزارت مالیھ) الف                                       .مورخ مشھور عصر قاجار ورئیس دارالترجمھ ھمایونی  )  19  
  ناظم االسالم کرمانی) ب                                                                      .محل نگھداری خزاین نادر افشار   ) 20  
 کالت) ج                                           .ر سابقھ ترین وگسترده ترین وزارتخانھ دوران قاجار پ)   21  

                                 لنین )د                                                                       .رھبر انقالب کمونیستی شوروی )   22  
  محمد حسن خان اعتماد السلطنھ )و                                                                                                                           

  وزارت عدلیھ         ) ه                                                                                                                           
                                                                                                   

  3                                                                                           .بھ سواالت زیر پاسخ کوتاه دھید )  ی          
                                                                                                                             محل نگھداری اسناد ومدارک با ارزش ومعتبر چھ نام دارد ؟)   23  
  رای دشت مغان رابنویسید ؟یکی از شروط نادر برای پذیرش سلطنت در شو)   24  
  رقابت استعمارگران برسر کمپانی ھند شرقی با پیروزی کدام کشور بھ پایان رسید ؟)   25  
  کدام ھنردر دوره ناصرالدین شاه قاجار گسترش پیدا کرد ؟)   26  

  انگلستان با تحمیل کدام معاھده افغانستان و ھرات را از ایران جدا کرد ؟)   27  
  ؟لین ثمره فعالیت ھای عالمان دینی در دوره قاجاریھ چھ بوداو)   28  



  .   بھ سواالت زیر پاسخ دھید )و                
  1                                                                                        با ھم مقایسھ کنید ؟اساس کار تاریخ نگاری سنتی و نوین را )  29  
  
  
  
  
  1           چرا کشورھای اروپایی در امور داخلی امپراتوری عثمانی دخالت می کردند ؟                                                         )  30  
  
  
  
  

             
    1                                                                                                ؟تماعی انقالب صنعتی چیستاج –دو پدیده اقتصادی   )  31  

  
  
  
               1                                                             ؟  در نظام استبدادی ایران عصر قاجار، چھ عواملی قدرت شاه را محدود می کرد )  32  

  
  
  
  
  
  1                                                                                                       محاکم عرف در دوره قاجار چھ وظایفی داشتند ؟)  33  

  
  
  
  
  
  1                                                                                ؟   مھمترین خواستھ ھای مھاجران در مھاجرت کبری را بیان کنید )  34 

  
  
  
  
  1در برابر استعمار را نام ببرید ؟                                                         19دومورد از مقاومت ھای کشورھای مختلف در قرن )  35  

    
  
  
  5/1                                                                ؟            رشد تولید وصادرات فرش دردوران قاجار گردید چھ عواملی سبب  )  36  

  
  
  
  
  5/1                        ؟                    بھ ایران داد چھ خواستھ ھایی را مطرح کرد .ش 1290دولت روسیھ در اخطاری کھ در سال )  37  
  
  
  
  
  
  5/1                                                                                                      گردید ؟ ولجنگ جھانی ا ی باعث بروز دالیل چھ)   38 

  
  
  
               

                                                                                                                                                                            20           
                                                                                                                                                                                              

  موفق و پیروز باشید                                                                                                                                            




