
  ١: صفحھ                                                                    باسمھ تعالی                                                                                 

  
:                  سواالت امتحان درس

  )٣(تاریخ 
  

  :نام ونام خانوادگی 

  
  اداره کل  آموزش وپرورش خراسان رضوی                   

  
  مشھد ۶اداره آموزش وپرورش ناحیھ                        

  
  

  
  شھید صدر: نام آموزشگاه

  
  بوذرجمھری: طراح سوال 

  ماه دی: نوبت 
  

   دوازدھم:پایھ 
  
  

  انسانی: رشتھ تحصیلی 
 

  

  : تاریخ امتحان 
١٠/١٣٩٧         

 
  

  :ساعت شروع 

  :شماره صندلی   بوذرجمھری: نام دبیر
  

  :تعداد سواالت
  

  ٣ :تعداد صفحات 
  

  مدت امتحان 

  

  )نمره١( :جمالت صحیح وغلط را مشخص کنید) الف    

                                                صحیح         غلط                                . نخستین کسی کھ واقعیت قتل امیر کبیر را منتشر کرد میرزا محمد جعفر خورموجی بود -١    

                                        صحیح         غلط                                                                                .منتشر کرد اولین روزنامھ ایران رامیرزا صالح شیرازی  -٢    

                                            صحیح         غلط                       .درزمان مظفرالدین شاه برای مقابلھ با قحطی ،کشاورزان بھ کشت سیب زمینی تشویق می شدند -٣    

                        صحیح         غلط                                         . قیام مھدیون در سودان بھ رھبری امیر عبدالقادربرضد انگلستان صورت گرفت - ۴   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  )نمره١( :جاھای خالی را با قراردادن کلمھ مناسب پرکنید) ب 

  .وطاق بستان رمزگشایی  شدواطالعات دقیق وجدیدی در باره تاریخ ایران بھ دست آمد......... ..باگسترش فعالیت ھای شرق شناسان -۵

  .صفویان نقش داشتبود کھ در بھ سلطنت رساندن حکومت ............ایل افشار از ایل ھای -۶

  .نواده تیمور گورکانی تاسیس کرد. ...............حکومت گورکانیان ھند یا مغوالن کبیررا -٧

     .بود............نظام حکومتی ایران تا پیش از انقالب مشروطھ ،-٨

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  )نمره٢۵/١(: گزینھ صحیح را انتخاب کنید) ج  

   چھ کسی در ایران بھ حکمت تاریخی اعتقاد داشت؟ -٩

  محمد جعفر خورموجی) د        محمد صادق موسوی    ) ج             میرزا آقا خان کرمانی  )  ب         میرزا فتحعلی آخوندزاده  ) فال  

  امپراتوری عثمانی نیست؟کدام گزینھ جزو علل انحطاط  -١٠

  غفلت از قدرت روبھ رشد استعمار) د       عدم اتحاد ملل اسالمی   ) ج       عقب ماندگی علمی وصنعتی    ) ب          استبداد سیاسی ومذھبی   )الف 

  شد؟ناپلئون درزمان کدام پادشاه قاجار با ایران ارتباط برقرارکرد وکدام عھدنامھ میان دوکشور بستھ -١١

  پاریس –محمد شاه ) د   فین کنشتاین    –محمد شاه )  ج              فین کنشتاین    - فتحعلی شاه) ب          پاریس  –فتحعلی شاه ) الف   

   کدام یک از شیوه ھای تولید عصر قاجار ،ویژه اقتصاد شھری بود؟ -١٢

  شبانی یا ایلیاتی) د       سرمایھ گذاری خارجی    ) ج       ی وخصوصی   خرده کاالیی دولت) ب           سھم بری دھقانی    ) الف   

  کدام مورد بھ سوادآموزی مقدماتی در دوره قاجار ارتباطی ندارد؟ -١٣

  معلمان سرخانھ ) دارالفنون                            د) معلمان خصوصی                          ج) خانھ                        ب مکتب) الف  

     



  ٢صفحھ                                                                                                                                                                 

  )١( :گزینھ صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب کرده و جلوی ھرسوال بنویسید) د 

  
  .درزمان ناصرالدین شاه این امتیاز بھ روسیھ داده شد -١۴
  

   صدر اعظم مقتدر آلمان -١۵
   

  .نخستین دوره مجلس شورای ملی با حضور این فرد گشایش یافت -١۶
  

  .کشور ضعف دولت قاجار را آشکارکردشکست روسیھ ازاین -١٧
  
  

  
  شیالت-الف

  
  اتریش -ب
  
  محمد علی شاه-پ
  
  رویتر -ج
  
  بیسمارک - د
  
  ژاپن- ذ
  
  مظفرالدین شاه - ر
  
  

  

  :بھ سواالت زیر پاسخ کوتاه دھید ) د 

  )٢۵/٠.(یک مورد از شرایط نادر را برای پذیرفتن سلطنت ذکر کنید -١٨

  )٢۵/٠.(پس از رسیدن بھ پادشاھی چھ لقبی را برای خود انتخاب کرد کریم خان زند -١٩

  )٢۵/٠(کدام کشور داده شده بود؟ بھ"مرد بیمار اروپا "م ،لقب  ١٩در قرن -٢٠

  )۵/٠.(علل فکری وفرھنگی انقالب مشروطھ ایران را نام ببرید  -٢١

  )۵/٠(رھبری مجاھدان ومشروطھ خواھان تبریزی برعھده چھ کسانی بود؟ -٢٢

  )۵/٠(اختالفات خودرا در ایران ،افغانستان وتبت پایان دادند؟  ١٩٠٧کدام کشور ھا بابستن قرارداد -٢٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------  

  :سواالت تشریحی ) ذ  

  )١. (چھار مورد ازویژگی ھای تاریخ نگاری سنتی را بیان کنید  -٢۴

  

  )١(زند باعث بھبود کشاورزی وبازرگانی شده بود؟  چھ عواملی درزمان کریم خان -٢۵

  

  )١. (مھمترین دستاورد انقالب باشکوه انگستان چھ بود؟واین کشور درزمان چھ کسی بھ قدرت اول جھان تبدیل شد-٢۶

  

  )١(طبقھ متوسط در فرانسھ از چھ کسانی تشکیل شده بود وعلت نارضایتی آنان چھ بود؟ -٢٧

  

  )١) (مورد الزامیست۴ذکر (عواملی دامنھ قدرت پادشاھان را محدود کرده بود؟ در دوره ی قاجارچھ  -٢٨

  

  )١(چھ عواملی زمینھ ساز شروع دوردوم جنگ ھای ایران وروسیھ بود؟  -٢٩

  



  ٣صفحھ                                                                                                                                                                    

  )١(دردوره قاجار روحانیون از چھ جایگاھی برخورداربودند؟  -٣٠

  

  

  )١(دردوره ی قاجارچھ عواملی در افزایش صادرات فرش ایرانی بھ خارج نقش داشت ؟  -٣١

  

  

  )١(انقالب مشروطھ ایران چھ بود؟ وآرمان ھدف  -٣٢

  

  

  )١(ود بی رویھ کاالھای خارجی بھ ایران درزمان قاجار چھ بود؟ پیامد ور -٣٣

  

  

  )٧۵/٠(بست نشینان درقم وتھران چھ خواستھ ھایی را مطرح کردند ؟-٣۴

  

  )٧۵/٠.(سھ دستاورد مھم انقالب مشروطھ را فقط نام ببرید -٣۵

  

  )۵/٠(میالدی تحت تاثیر چھ عواملی بود؟  ١٩تحوالت اروپا در قرن  -٣۶

  

  )۵/١(میالدی چرا وچگونھ صورت گرفت؟  ١٩وحدت ایتالیا دراواسط قرن  -٣٧

  

  ٢٠: جمع بارم                                                                                                                                                            

  

  

  

                                                                  

  

  

  ))موفق وپیروز وسربلند باشید ((                                                                    

  

  نام نام خانوادگی            تصحیح ونمره گذاری       
  دبیر/ مصحح            

  ی پس از رسیدگی بھ نمره نھای     
  اعتراضات                

  نام ونام خانوادگی      
  دبیر/ مصحح         

    با حروف  باعدد    با عدد                    با حروف
  :امضاء       : امضاء   

 


