
 

 باسمه تعالی

            سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

                     بهشهراداره ی آموزش و پرورش شهرستان 

 (3تاریخ ) درس                                   ایه ی دوازدهم ادبیات و علوم انسانیپ                                               درس اولنمونه سوالات 

                                                                      رهای منابع دورة معاص تاريخنگاری و گونه عنوان درس:                                                               مهدی عباسی                         طراح سوالات :

                                                                                                                                                      79-79سال تحصیلی:                                              شهرستان بهشهر خیرتاریدب

 

 .دیوغلط رامشخص کن حیصح یجمله ها
 ص            غ          شود. یازآن محسوب م شیوپ یدوره صفو یها یسيهاومجلس نو ینگار عيوقا ،ادامهیسنت ینگار خيتار_۱

 ص           غ               بود. هيعصرقاجار یسينو خياستمرارتار هيوزند هيدوران افشار ینگار خيتار وهیش_۲

 ص         غ        زندنوشته است. انيازفرمانروا يیمصنوع ودشوارهمراه باتملق گو یرابااسلوب هيزند خيزتاریگشا،ن یتیگ خي،تاریمحمدجعفرخورموج رزایم_۳

 ص          غ                       غرب جلب کرد. یایرابه دن رانيشاه قاجار،توجه زمامداران ونخبگان ا یفتحعل یدردوران پادشاه یوعثمان رانيا یجنگ ها_۴

 ص            غ       آغازشد. جيبه تدر يیآثاراروپا رترجمهیرکبیاززمان ام_۵

 ص            غ       است. نیذوالقرن خيتار سندهيشاه ونو یزمان فتحعل یسيانتقادبه تملق ومتکلف نو شگامانی،ازپیرازیش یخاور_۶

 ص             غ              است. یرزامحمدجعفرخورموجیاثرم خيکتاب صدراالتوار_۷

 ص          غ    شود. یم یبررس یواجتماع ی،فرهنگی،اقتصادی،نظامیاسیاعم ازس یانسان اتیگوناگون ح یجنبه ها ی،بررسیسنت ینگار خياساس کارتار_۸

 ص             غ           بود. یدغربيجد رگذارتمدنیازابداعات تاث یکي،ی)روزنامه(به عنوان رسانه گروههينشر_۹

 ص              غ                  کاغذاخباردرتهران منتشرکرد. ،باعنوانیرازیش رزاصالحیرام رانيروزنامه ا نیاول_۱۱

 .دیرامشخص کن حیصح رپاسخیز یا نهیدرسئوالات چهارگز

 تواندباشد؟ ینم یسنت ینگار خيتار یها یژگيکدام موردازو_۱

       به سنجش ونقدمنابع یتوجه ی(بب                                                یتمّلق وچاپلوس هی(داشتن روحالف

 یسينو زازسادهیوپره یسيومتکلف نو دبرمصنوعی(تاکد                 مردم یواقتصاد یفرهنگ اتیوح یاجتماع ی(توجه به زندگ ج

 کدام دوره بود؟ یسينو خياستمرارتار هيوزند هيدوران افشار ینگار خيتار وهیش_۲

 لخانانيد(ا                             انی(سلجوقج                             انيب(صفو                 هي(قاجارالف

 نوشته شده است؟ یچه کس لهید،به وسکن یم شيدهدوستا یودُرّه نادره((که فتوحات نادرراشرح م ینادر ی))جهانگشایکتاب ها_۳

 یرزامحمدجعفرخورموجی(مد              یخان استرآباد یرزامهدی(مج               یموسو رزامحمدصادقی(مب            (محمدحسن خان اعتمادالسلطنهالف

 ست؟ی((اثرکتاگشایگ خيکتاب ))تار_۴

 یرازیش ی(خاورد                    ت يخان هدا ی(رضاقلج                یخان استرآباد یرزامهدی(مب           یموسو رزامحمدصادقی(مالف

 غرب جلب کرد. یایرابه دن راني................قاجار،توجه زمامداران ونخبگان ا یو...................،دردوران پادشاه رانيا یها جنگ_۵

 شاه نيناصرالد_ی(عثماند                   شاه یفتحعل_هی(روسج                 شاه نيناصرالد_هی(روسب              شاه یفتحعل_ی(عثمانالف

 شد؟ دهيبرگز یونيدارالترجمه هما استيازمورخان مشهورقاجار،که به ر_۶

 یکرمان رزاآقاخانی(مد                     طنه(محمدحسن خان اعتمادالسلج                  ر یرکبی(امب                    یخان استرآباد یرزامهدی(مالف

 افت؟يدرزمان کدام شاه قاجارگسترش  یونيودارالترجمه هما یدولت جاددرالطباعهيمدرسه دارالفنون وا سیتاس_۷

 شاه نيد(ناصرالد                              شاه     ی(فتحعلج                      شاه یب(محمدعل                           شاه     ني(مظفرالدالف

 باشد؟ یشرق شناسان م یعلم تیگسترش فعال جيازنتا نهيکدام گز_۸

 .افتيخاتمه  هیوروس رانيا ی(جنگ هاب                      شد. يیوطاق بستان رمزگشا ستونیب یها بهی(کتالف

 (الف وجد                   به دست آمد. رانيا خيتار ددربارهيوجد قی(اطلاعات دقج

 ست؟ی((اثرکنیذوالقرن خيکتاب))تار_۹

 یرازیش ی(خاورد                   یرزامحمدجعفرخورموجی(مج                    ت يخان هدا ی(رضاقلب          خان آخوندزاده یفتحعل رزای(مالف

 داده است؟ ررابازتابیرکبیقتل ام تیکه واقع یکس نینخست_۱۱

 یرازیش ی(خاورد                         یآقاخان کرمان رزای(م ج            یمحمد جعفرخورموج رزای(مب             آخوندزاده رزامحمدخانیم(الف

 



 نامند؟ ی((میخياندکه آن را))حکمت تار افتهيدست  ینیقوان دادهابهيرو جيومطالعه علل ونتا رحوادثیس یبابررس يیداروپاياومعتقدبودکه مورخان جد_۱۱

 (محمدحسن خان اعتمادالسلطنهد                       یرازیش ی(خاورج                       یکرمان رزاآقاخانی(مب                 تيخان هدا ی(رضاقلالف

 داشته است؟ ینقش مهم یرانيمورخان ا نشیروش وب یبردگرگون یقیرعمیدادتاثيکدام رو_۱۲

 مغول ی(حمله د                 هيدولت صفو لی(تشکج                  ان یرابطه بااروپائ ی(برقرارب                  تی(انقلاب مشروطالف

 نوشته شده است؟ یالاسلام کرمان رزامحمدناظمیازکتاب هاتوسط م کيکدام _۱۳

 نیذوالقرن خي(تارد                              خي(صدرالتوارج               ان یرانيا یداریب خي(تارب               ینادر یجهانگشا خي(تارالف

 به جامانده است؟ یمتعدد یازکدام پادشاهان قاجارسفرنامه ها_۱۴

 شاه یمحمدعل_شاه ني(ناصرالدد        شاه نيمظفرالد_شاه ني(ناصرالدج         شاه یمحمدعل_شاه ني(مظفرالدب             احمدشاه_شاه ني(ناصرالدالف

 چه نام داشت ودرکجامنتشرشد؟ یرانيروزنامه ا نیاول_۱۵

 زيتبر_هیاتفاق عي(وقاد                               تهران_هیاتفاق عي(وقاج                        زيتبر_(کاغذاخبارب                تهران   _(کاغذاخبارالف

 منتشرشد؟ رانيدرا یا زهیوباچه انگ یچه کس((توسط هیاتفاق عي))وقایروزنامه _۱۶

 عهجام یوفرهنگ یمردم وتوسعه فکر یواجتماع یاسیس یرشدآگاه_یرازیش رزاصالحی(مب                                 یمبارزه باحکومت استبدادشاه_ریرکبی(امالف

 یمبارزه باحکومت استبدادشاه_یرازیش رزاصالحی(مد                 جامعه یوفرهنگ یمردم وتوسعه فکر یواجتماع یاسیس یرشدآگاه_ریرکبی(اامج

 .دیسیهرسئوال بنو یراازجدول سمت چپ انتخاب نموده ودرجلو حیصح نهیگز

 دهيبرگز یونيدارالترجمه هما استيازمورخان مشهورعصرقاجار،که به ر_۱

 شد.

 يیعلاقه نشان دادوتملق گو یسيومختصرنو یسينو قتیاوبه حق_۲

 رانکوهش کرد.

 تیکه واقع یکس نیونخست يیازمورخان عصزناصروازمنتقدان تملق گو_۳

 داده است. ررابازتابیرکبیقتل ام

 نایاستفاده اوازشعردرب لیدل فردرابه نيخان آخوندزاده ا یرزافتحعلیم_۴

 موردانتقادقرارداد. یالفاظ مصنوع ادب دادهاوکاربردنيرو

 

 یرزامحمدجعفرخورموجی(مالف

 تيخان هدا ی(رضاقلب

 (محمدحسن خان اعتمادالسلطنهج

 یرازیش ی(خاورد   

 

 

 .دیراباکلمات مناسب کامل کن یخال یجاها

 عصر.......................بود. یسينو خياستمرارتار هيوزند هيدوران افشار ینگار خيتار وهیش_۱

 داده است. ررابازتابیرکبیقتل ام تی..................است که واقعیالاخبارناصر قيمولف کتاب حقا_۲

 پادشاهان وشرح فتوحات آنان بود. یزندگ ی.........................،بررسینگار خياساس کارتار_۳

 نشیدرب یقیرعمیتاث یاول ودوم وانقلاب اسلام یجهان یاستعمارگر،جنگها یهمچون نفوذودخالت کشورها یگريمهم د یدادهايعلاوه بر..........................،رو_۴

 گذاشتند. یرانيمورخان ا

 نوشته اند. خيدرموضوع تار یمتعدد یها دکتابيوجد یکردسنتيبادورو یرانيعصر.................................،مورخان ا ژهيدردوره معاصروبه و_۵

 به جامانده است. یمتعدد یواز........................و............................سفرنامه ها افتي یگسترش فراوان یسيدرعصرقاجار،سفرنامه نو_۶

 بود. یدغربيجد رگذارتمدنیازابداعات تاث یکي،ی........................به عنوان رسانه گروه_۷

 تهران منتشرکرد.باعنوان ........................در یرازیش رزاصالحیرام رانيروزنامه ا نیاول_۸

 رامنتشرکرد. هیاتفاق عيجامعه،روزنامه وقا یوفرهنگ یمردم وتوسعه فکر یواجتماع یاسیس یها یرشدوآگاه ی........................برا_۹

 .ديآ یبه شمارم یخيمنابع پژوهش تار ني........................ازمهم تر_۱۱

 .دیکوتاه ده رپاسخیبه سئوالات ز

 بود؟ یچه عصر یسينو خياستمرارتار هيوزند هيدوران افشار ینگار خيتار وهیش_۱

 د؟یراذکرکن هيوزند هينگاران دوران افشار خيدوتن ازتار_۲

 ست؟یگشاک یتیگ خيکتاب تار سندهينو_۳

 ست؟یودُرّه نادره چ ینادر یجهانگشا یموضوع کتاب ها_۴



 آغازشد؟ جيبه تدر يیآثاراروپا عهدترجمهیدرزمان کدام ول_۵

 د؟یتن راذکرکن کيازمورخان مشهورعصرقاجار_۶

 چه بود؟ یبه فارس يیاروپا یاززبان ها یخيتار یترجمه نوشته ها جينتا_۷

 ست؟یاثرک نیذوالقرن خيتار_۸

 اشاره شده است؟ یبه چه نکات یالاسلام کرمان رزامحمدناظمینوشته م انیرانيا یداریب خيدرکتاب تار_۹

 ست؟یشامل چ رانيا خيمنابع مهم دوره معاصرتار نيعمده تر_۱۱

 نوشته اند؟ خيدرموضوع تار یمتعدد یکتاب ها یکرديباچه رو یرانيعصرقاجار،مورخان ا ژهيدردوره معاصروبه و_۱۱

 د؟یبه جامانده ازآنهاراذکرکن یدوتن ازپادشاهان قاجارکه سفرنامه متعدد_۱۲

 دارند؟ یفوق العاده ا تیسفرنامه هاازچه نظراهم_۱۳

 بود؟ یکه به عنوان رسانه گروه یدغربيجد رگذارتمدنیازابداعات تاث یکي_۱۴

 گذاشتند؟ یرانيبرجامعه ا یراتیتاث ،چهیعموم یبخش یآگاه قيازطر اتينشر_۱۵

 درتهران منتشرکرد؟ یوباچه عنوان یراچه کس رانيروزنامه ا نیاول_۱۶

 چه بود؟ هیاتفاق عيانتشارروزنامه وقا یربرایرکبیام زهیانگ_۱۷

 قراردهند؟ یرامورد بررس یومذهب ی،اجتماعیاسیس یومواضع احزاب وگروه ها دگاهيتوانندازد یپژوهشگران چگونه م_۱۸

 د؟یکن فيراتعر ویآرش_۱۹

 کنند؟ یکمک م یها نهیبه پژوهشگران درچه زم یآثارمعمار_۲۱

 

 .دیکامل ده رپاسخیبه سئواالت ز

 د؟یراشرح ده یسنت ینگار خيتار_۱

 د؟يرابرشمار یسنت ینگار خيتار یها یژگيو نيبرجسته تر_۲

 د؟یراذکرکن نينو ینگار خيتار شيدایپ یها نهیزم_۳

 شرق شناسان چه بود؟ یعلم تیفعال امدگسترشیپ_۴

 را موردانتقادقرارداد،چرا؟ یچه کس یسينو خيتار وهیرادشيخان آخوندزاده دررساله ا یرزافتحعلیم_۵

 ست؟یچ یخيبودومنظورازحکمت تار یمورخ چه عصر یکرمان رزاآقاخانیم_۶

 داشته است؟ رانيددرايجد ینگار خيروش تار یدرگسترش وارتقا يیربسزایتاث یچه عوامل_۷

 د؟یکن انیراب نينو ینگار خيوتار یسنت ینگار خياساس کارتار_۸

 د؟يگذاشتند؛رابرشمار یرانيمورخان ا نشیدرب یقیرعمیکه تاث یعوامل_۹

 هستند؟ یچه نوع اطلاعات یحاو یوفرهنگ ی،اقتصادی،نظامیاسیس یها تیخاطرات شخص_۱۱

 هستند؟ یچه نوع اطلاعات یسفرنامه هاحاو_۱۱

 هستند؟ یاخبارواطلاعات سودمند یحاو یخيتار یپژوهش ها یبرا یچه منابع یخيتار یعلاوه برکتاب ها_۱۲

 .دیده حیچگونه بود؟توض یاسلام یوجمهور ینشرروزنامه هادردوران قاجار،پهلو تیوضع_۱۳

 شوند؟ یم یزیوشامل چه چ ستیچ یخيتار یمنابع پژوهش ها نيمهم تر_۱۴

 ؟هستند یچه نوع اطلاعات یاسنادحاو_۱۵


