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ردیف

1

جمالت صحیح وغلط را با عالمت ص وغ مشخص کنید.
الف)دولت ایاالت متحده با بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی ،اقتصاد خود را توسعه بخشید.

1

ب) گسترده ترین وزارت در زمان قاجار وزارت عدلیه به ریاست مستوفی الممالک بود.
ج)در زمان ناصرالدین شاه برای مقابله با قحطی کشاورزان به کشت سیب زمینی تشویق می شدند.
د) دو دولت اشغالگر روسیه و انگلیس با امضای قرارداد  1915ایران را به دو قسمت تقسیم کردند.
2

3

4

در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:
الف) یکی از پیش گامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی  ...........................مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه و نویسنده تاریخ
ذوالقرنین است.
ب) ایرانیان فرنگ رفته نخستین هسته گروه موسوم به  ...............................را تشکیل دادند.
ج) در تاریخ عصر قاجار انحالل مجلس آغاز گر دوره ای تحت عنوان  .............................................است.
د) لنین پس از پیروزی انقالب حکومتی  .............................بر پایه شوراهای کارگران و کشاورزان بوجود آورد.
موارد زیر را به دقت خوانده و شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلوی هر مورد بنویسید:
الف) جدائی خوارزم و ماورا النهر
 -1قرارداد گلداسمیت
 -2معاهده پاریس
ب) جدائی مناطقی از سیستان و بلوچستان 
 -3قرارداد آخال
ج)عهدنامه ایران و فرانسه
 -4معاهده ترکمنچای
 -5معاهده ارزنۀ الروم
د) جدائی افغانستان و هرات 
 -6فین کنشتاین
به سواالت چهار گزینهای زیر پاسخ دهید:
الف)چه کسی در ایران به حکمت تاریخی اعتقاد داشت؟
 )2محمد جعفر خور موجی
 )1میرزا فتحعلی خان آخوندزاده
 )4محمد صادق موسوی
 )3میر آقا خان کرمانی
ب) استعمارگران چگونه بخش هایی از هند را تصرف کردند؟
 )2با دامن زدن به اختالف دینی و قومی
)1با حمله نظامی
 )4با ایجاد کمپانی هند شرقی
 )3اخذ امتیازات تجاری و گمرکی
ج) کدام گزینه جز اقدامات انگلیس برای گسترش نفوذ خود در ایران نیست؟
)2اعزام سفرایی مانند ملکم
)1امضای معاهدات مجمل و مفصل
)4تاسیس بانک استقراضی
 )3تسلط بر برخی از جزایر خلیج فارس
د)هنر تئاتر به سبک اروپایی از دوره  ...........................به همت  ......................در ایران گسترش یافت؟
)2پهلوی اول -دولت مرکزی
 )1قاجار -دانشجویان اعزامی به اروپا
 )4زندیه -کریم خان
 )3صفوی -جهانگردان خارجی
صفحه1

1

1

1

5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
الف) علت نشر برخی از روزنامه های دوره قاجار در خارج از ایران:
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ب)آرشیو ملی:
ج) علت باقی ماندن نام نیک از کریم خان:
د)دو عامل ناکامی نادرشاه در ایجاد امنیت و ثبات:
ر)بزرگترین دستاورد انقالب با شکوه در انگلستان:
س) علت اساسی توجه فرانسه به ایران در زمان ناپلئون:
ن) هدف رشدیه از برپایی مراکز آموزشی جدید:
و) درخواست شیخ فضل ا ...نوری از حکومت مشروطه:
هـ) هدف از تاسیس جامعه ملل:
6

سه مورد از ویژگی های تاریخ نگاری سنتی را نوشته و آن را با روش تاریخ نگاری جدید مقایسه کنید؟

7

دو پدیده اقتصادی و اجتماعی حاصل از انقالب صنعتی را بنویسید؟

1

8

علل انقالب کبیر فرانسه و نتیجه آن را بنویسید؟

1

9

چه عواملی در نظام استبدادی ایران عصر قاجار قدرت شاه را تا حدودی محدود می کرد؟

1

10

الف) چرا صنایع دستی ایران در دوره قاجار به انحطاط تدریجی کشیده شد؟

1

ب) دو مرکز پر رونق صنایع دستی که دچار ضعف و نابودی شد را نام ببرید؟

صفحه2
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11

چه عواملی سبب ایجاد مراکز آموزشی جدید در دوره قاجار شد و در این رابطه دو نمونه مثال بزنید؟

1

12

چه مسائلی در بعد خارجی ضربه ی مهلکی بر اعتبار و حیثیت قاجار وارد کرده و ضعف آنها را آشکار تر کرد؟

1

13

چهار دستاورد مهم انقالب مشروطه را فهرست کنید؟

1

14

دو مورد از چالش ها و مشکالت حکومت مشروطه را به طور مختصر تحلیل کنید؟

1

15

ایتالیا در اواسط قرن  19توسط چه کسانی و چگونه به وحدت رسید؟

1

16

چهار مورد از نتایج و آثار جنگ جهانی اول را برای ایران بنویسید؟

1

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

صفحه3

20

بسمه تعالی
ردیف
1
2
3

سواالت

الف)ص

ب)غ

الف)خاوری شیرازی
ب)1
الف) 3

هرمورد0/25

ج)استبداد صغیر
ب)روشنفکران
هر مورد 0/25
د)2
ج)6

5

الف)ماهیت استبدادی قاجار و نبودن آزادی بیان 0/5
ب) محل نگهداری اسناد و مدارک با ارزش کشور  ،0/5ج) مدارا با دشمنان و ساده زیستی ( 0/5دو مورد)
د) اشغال و ادامه جنگ ،مالیات های اضافی ،بدگمانی به نزدیکان  ( 0/5دو مورد کافی است)
ر)منشا الهی سلطنت نفی و مجلس منشا قدرت و اختیارات شاه شناخته شد 0/5
س)چون ایران مناسب ترین راه دستیابی ناپلئون به هند بود0/5 .
و) مشروطه مشروعه  ،0/5هـ) تامین صلح و امنیت جهانی و جلوگیری از جنگ 0/5
پاسخ در صفحه  2و مقایسه آن با صفحه  ،6سه مورد هر مورد 0/5

1/5

7

گسترش استعمار و ،0/5 ...افزایش استثمار و  0/5 ....در صفحه 30

1

8

غفلت لوئی  16از مردم ،تجمالت و ولخرجی  ،0/5نتیجه خالصه پاراگراف اول ص 0/5 39

1

9

فاقد ابزارهای الزم مانند نظام اداری کارآمد  ،0/25 ...نفوذ دینی روحانیت  ،0/25قدرت سیاسی ایالت  ،0/25دخالت قدرت
های استعمارگر 0/25
الف) با پایان یافتن جنگ در اروپا ،سرازیر شدن کاالهای اروپایی به ایران 0/5
ب) کاشان ،اصفهان 0/5
گسترش ارتباط ایرانیان با کشورهای اروپایی  ،0/25ورود مظاهر تمدن مدرن غربی،0/25
مدرسه مسیونرها ،شخصیت های فرهنگی 0/5 ...
پاسخ در صفحه  62شماره  2در بعد خارجی  -1شکست های سیاسی نظامی از روسیه 0/5
 -2شکست روسیه از ژاپن 0/5 ...
-1تدوین قانون اساسی-2 ،ایجاد مجلس -3 ،تشکیل هیئت وزیران -4 ،گسترش روزنامه ها و ...هر مورد 0/25

1

1

14

پاسخ در صفحه  73و  74دو مورد با توضیح مختصر ،هر مورد 0/5

1

15

پاسخ در صفحه  78به رهبری کاوور -گاریبالدی  ،0/5با استفاده از رقابتی که  ...در آوردند 0/5

1

16

پاسخ در صفحه  87چهارمورد از آثار و نتایج جنگ بر ایران هر مورد 0/25

1

11
12
13

د) 1هر مورد 0/25

1

4

10

ج)4

د)کمونیستی

هر مورد 0/25

1

الف)3

6

ب)2

ج)غ

د)ص
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