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مدت امتحان:
19دقیقه

 4صفحه

بارم

سواالت
صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید :
الف ) دارالترجمه همایونی از مراکز ترجمه آثار اروپایی در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود.

صحیح

غلط

ب) پس از انقالب صنعتی نخستین تحول صنعتی در صنایع نظامی صورت گرفت.

صحیح

غلط

پ) کتاب اسرارالحکم به زبان فارسی توسط عبدااهلل زنوزی در دوره قاجار نوشته شد.

صحیح

غلط

صحیح

ت) قرارداد7091م دست روسها را برای دخالت بی حد و حصر در امور ایران باز گذاشت.

غلط

ث)پیشنهاد تاسیس جامعه ملل در جریان مذاکرات صلح ورسای توسط ویلسون مطرح گردید .صحیح
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غلط

موارد مرتبط را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و شماره آن را در جدول سمت راست بنویسید.
الف ) پیمان سیاسی نظامی ایران و فرانسه ().......

)7

ارزنه الروم دوم

ب ) جدایی خوارزم و ماوراءالنهر از ایران ()........

2

پاریس

)3

گلداسمیت

)4

آخال

)5

فین کن اشتاین

)6

گلستان

ج) صلح ایران و عثمانی ()........
د ) جدایی افغانستان و هرات از ایران ().......
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1

به سواالت چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید ( :زیرگزینه درست خط بکشید)
 )7کدام یک از آثار زیر حاوی اطالعات ارزشمندی است که به ندرت در سایر منابع دوره معاصر یافت میشود؟
الف) آرشیوی

ب) نشریات

ج) خاطرات

د) نامههای شخصی

 )2کدام حادثه در سال 7715م .سبب گردید دولت انگلستان به طور رسمی هند را جزئی از قلمرو خویش اعالم نماید؟
الف) سرکوب شورش سربازان هندی

ب) پیروزی انگلستان بر رقبای استعماری

ج)جنگهای مذهبی و قومی در هند

د) گسترش فعالیت کمپانی هند شرقی

 )3در دوره قاجار کدام شیوه تولید مخصوص اقتصاد شهری بود؟
الف) شبانکارگی

ب) سهم بری دهقانی

ج) خرده کاالیی

د) ایلیاتی و عشیرهای

ادامه سواالت صفحه دوم

1/52

صفحهی دوم
 )4قیام مردم الجزایر به ترتیب در مقابل کدام کشور استعمارگر و توسط چه کسی صورت پذیرفت؟
الف) انگلستان-مهدی

ب) فرانسه -امیرعبدالقادر

ج) فرانسه-سیمون بولیوار

د) انگلستان -گاندی

 )5یکی از مهمترین مخالفان قرارداد /7070م کدام شخصیت زیر بود؟
الف) رئیسعلی دلواری
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ب) آیت اهلل مدرس

د) ثقهاالسالم تبریزی

ج) شیخ فضل اهلل نوری

جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:
الف) نخستین اثری که واقعیت قتل امیرکبیر را بازتاب داد ،کتاب  .............................میباشد.
ب) شیوه اداره ایاالت و والیات در عصر افشاریه و زندیه همانند دورهی  ............................بود.
پ) دعاوی مدنی دوره قاجار در محاکم  ..........................مورد قضاوت و حل و فصل قرار میگرفت.
3

ت) اولین مراکز آموزشی جدید در ایران را  ...................................تاسیس نمودند.
ث) بیشترین و داغترین نطقهای دوره اول مجلس شورای ملی به نمایندگان  ..........................................اختصاص یافت.
ج) از پیشگامان وحدت آلمان فردی به نام  ............................است که ملقب به مرد آهنین میباشد.
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هرکدام از آثار زیر در زمرهی کدام منابع نوشتاری (سنتی – جدید) تاریخ معاصرایران قرار میگیرند؟

..................
...
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1

..................
...

از موارد خواسته شده در رابطه با دوران قاجار یک مورد را نام ببرید؟
بنای معروف کارت پستالی................................ :

بنای معماری سنتی ایرانی ............................ :

مکان اجرای تعزیه در تهران............................. :

مکان نمایش سیاه بازی................................ :

1

حوادث زیر را بر روی نمودار خط زمان مربوط به حکومت قاجار مشخص نمایید(شماره مورد نظر را در باالی نموداربنویسید)

1

 )7قتل قائم مقام فراهانی.
 )2خاتمه دادن به بقایای حکومت افشار در خراسان.
 )3استبداد صغیر.
 )4جنگهای مرحله دوم ایران و روس.

احمد شاه

محمد

مظفرالدین شاه

ناصرالدین شاه

علی شاه
 7394-277ق

-7275
7277ق

محمد شاه

فتحعلی شاه

-7259
7275-7373ق

 7373-7264ق

7264ق

آقا محمد
خان

 7259-7272ق

-7279
 7277ق

ادامه سواالت صفحه سوم
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صفحه سوم

نمودار زیر را تکمیل نمایید .
زمینه های انقالب
مشروطیت

1

زمینهها و علل

...................

زمینههای فکری و

سیاسی
بُعد داخلی

فرهنگی
بُعد خارجی

شکست ایران در برابر

.....................................

.....................................

............................

روسیه و انگلستان
......
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پاسخ کوتاه دهید.
الف) منظور از حکمت تاریخی در اندیشه میرزا آقا خان کرمانی چیست؟

ب) بزرگترین دستاوردهای انقالب با شکوه در انگلستان را بنویسید؟

پ) امتیاز واگذاری کدام بانکها به ترتیب به کشورهای انگلستان و روسیه در دوره حکومت قاجار صورت پذیرفت؟
3/2

ت) هدف رشدیه از برپایی مراکز آموزشی جدید چه بود؟
ث)شاخصترین اثر در تایید و رد دیدگاه مخالفان نظام مشروطیت توسط چه کسی نوشته شده است؟
ج) دو مورد از مصوبههای مهم در اولین مجلس شورای ملی را بنویسید؟

ح) از جمله پیامدهای جنگ جهانی اول فروپاشی کدام امپراتوریها میباشد؟
 -11با توجه به توضیحات داده شده ،شخصیت تاریخی مورد نظر را معرفی نمایید( .من چه کسی هستم؟)
*روی گردانی او از لطفعلیخان زند سبب شکست وی در برابر آقا محمدخان قاجار گردید)......................................( .
* انگلستان در دوران حکومت وی به قدرت اول جهان تبدیل شد)......................................( .
*وی نخستین رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا میباشد)......................................( .
*این روشنفکر فرانسوی از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع مینمود)......................................( .
ادامه سواالت صفحه چهارم

1
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صفحه چهارم

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید :

الف) روش در تاریخ نگاری جدید را توضیح دهید؟
1

ب) چرا کشور عثمانی در قرن  70میالدی به مرد بیمار اروپا ملقب گردید؟

1

ت) عوامل رشد تولید و صادرات فرش در دوره قاجار را توضیح دهید؟

1

ث) چهار مورد از اقدامات و تصمیمات فاتحان تهران را بنویسید؟

1

ج) نقش آمریکا در جنگ جهانی اول را تشریح نمایید؟

1

«موفق باشید»
جمع بارم  51نمره
تصحیح و نمره گذاری
با عدد

نام و نام خانوادگی مصحح

نمره نهایی پس ازرسیدگی به

نام و نام خانوادگی

 /دبیر

اعتراضات

مصحح/دبیر

با عدد

با حروف
امضاء :

با حروف
امضاء :

