
  
  :نام و نام خانوادگی

  3تاریخ: عنوان درس
  پایه دوازدهم
  انسانی :رشته تحصیلی

  بسمه تعالی
  لرستاناداره کل آموزش و پرورش استان 

  الیگودرزشهرستان 
  دبیرستان نمونه و شاهد

 
  

  
  :تاریخ امتحان

  دقیقه 60: زمان
  1400میان ترم آذر ماه 

  مظفر علی دادي گراوند: دبیر مربوطه
   :نمره

  نمره۵/٢.جملھ ھای صحیح را با ص و جملھ ھای غلط را با غ مشخص کنید
  .اولین روزنامھ ایران را میرزا صالح شیرازی منتشر کرد -١
  .اساس کار تاریخ نگاری سنتی،بررسی زندگی فتوحات شاھان و شرح زندگی آنان بود -٢
  .استبدادی بودنظام حکومتی ایران تا بیش از انقالب مشروطھ، پادشاھی مطلقھ و  -٣
  .در قرارداد گلستان و ترکمنچای،رود ارس بھ عنوان مرز میان دو کشور انتخاب شد-۴
  .انگلستان با تحمیل معاھده گلداسمید، بھ حکومت قاجار، ھرات را از ایران جدا کرد -۵
  

  نمره٣.جای خالی را با کلمھ مناسب پر کنید
  .قاجار بود..................در زمان) دور اول و دوم ایران و روسیھجنگ ھای (مواجھ ایران با تھاجم نظامی روسیھ . ١
  .بر پایھ اختیاری کھ شاه بھ او داده بود می توانست در تمام امور کشور اظھار نظر کند. .................٢
  .کرد از صدر اعظم ھای نوگرا بود کھ ناصرالدین شاه را بھ سفرھای اروپایی ترغیب می. ...............٣
  .برای برپایی مراکز آموزشی جدید در ایران در دوره قاجار تالش می کرد. .............۴
  .ناسازگاری نشان داد................دمحم علی شاه از ھمان ابتدا با. ۵
  .بود....................یکی از اقدام ھای شاخص مشروطھ خواھان، پس از صدور فرمان مشروطیت تدوین. ۶
  

  ):در پشت برگھ پاسخ دھید(سواالت تشریحی
  نمره١نظام حکومتی ایران را قبل از مشروطیت با خواستھ ھای ایرانیان پس از مشروطیت مقایسھ کنید؟. ١
  نمره١دالیل رکود کشاورزی ایران در دوره نادرشاه افشارو رشد ورونق صنایع در اوایل دوره قاجار را مقایسھ کنید؟. ٢
  نمره١ا در عصر قاجار، برخی روزنامھ ھای فارسی زبان در خارج از ایران انتشار پیدا می کرد؟بھ نظر شما چر. ٣
  نمره۵/١).سھ مورد را نام ببرید(مھمترین خواستھ ھای مھاجرین در مھاجرت کبری چھ بود؟ . ۴
  نمره٢).ذکر چھار مورد(چھ عواملی منجر بھ پیروزی نھضت مشروطھ شد؟. ۵
  نمزه٢).ذکر چھار مورد(وطھ را نام ببرید؟ زمینھ ھای نھضت مشر. ۶
  نمره۵/١).ذکر سھ مورد(نظام اجتماعی در دوره قاجار چگونھ بود؟. ٧
  نمره۵/١).ذکر سھ مورد(نظام اقتصادی در عصر قاجارچگونھ بود؟. ٨
  نمره١تفاوت ھای محاکم شرع،و محاکم عرف در دوره قاجار را بیان کنید؟. ٩

 نمره٢ایران و روسیھ با بستن کدام عھدنامھ بھ پایان رسید؟ پیامدھای آن را نام ببرید؟دوره دوم، جنگ ھای . ١٠
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