
 

 

 باسوو تعالی  (3تاریخ )آزهٌى: 

اداره کل آهٌزش ً پرًرش 

 خراساى شوالی

اداره آهٌزش ً پرًرش شيرستاى 

 بجنٌرد

 0011دی هاهسال تحصیلی : 

 آهٌزشگاه :

 

 2صفحو  

 نام ً نام خانٌادگی: 

 

 دقیقو01ًقت اهتحاى: 

 

 تاریخ اهتحاى:  علٌم انسانی دًازدىنرشتو: 

 دبیر: اليو زارعی 

 بارم  ىوانا دليا با یاد خداًند آرام هی گیرد دیفر

 الف

 

 

  -جمالت درست از نادرست مشخص کنید.
 سفرنامه نویسی د ر دوره قاجار گسترش یافت.-1
 پس از مرگ کرامول مجلس و نظام سلطنت در انگلستان دوباره منحل شد.-2
 ایران کاهش یافت.در دوران صدارت حاج میرزا ی آقاسی نفوذ روسیه وانگلستان در -3
 به علت جنگ های ناپلـیون صنایع دستی ایران با کیفیت خوب تولید می شود. در دوره قاجاریه-4
 با پناهندگی دمحم علی شاه به سفارت انگلیس دوره استبداد صغیربه پایان رسید.-5
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  ب

 .دیاز داخل کمانک کلمه مناسب را انتخاب کن
 وند زاده/آقا خان کرمانی(تاریخ نویسی سنتی را به شیوه علمی نقد کرد.متفکر دوره قاجار)میرزا آخ-1
 )روسو/ ولتر(از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می گوید.-2
 در نتیجه ی قرداد )گلستان / ترکمانچای(ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای کاسپی محروم شد. -3
 ن شاه(برای بزرگداشت حماسه ی کربال رواج یافت.تعزیه در دوره ی)صفوی /ناصرالدی-4
 )مالی /نظامی (استخدام کردند.مجلس دوم شورای ملی  مورگان شوستر را به عنوان ریاست کارشناسان-5
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. پ
 از زمان .......................ترجمه آثا رتاریخی اروپایی آغاز شد.-1
 نقاشی شیرازدر دوره ......................شکل گرفت.مکتب -2

 ...بود.........گسترده ترین وزارت خانه در دوره قاجار وزارت........-3
 ....بودند......هسته اصلی نظام اقتصادی واجتماعی شهر ها.........-4
 ل دادند.ایرانیان فرنگ رفته نخستین هسته گروه موسوم به ..................را تشکی-5
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید. ج(
 
 کدام مورخ واقعیت  قتل امیر کبیر را بازتاب داده است؟-1
 

 آقا خان کرمانید(    ج(میرزا خورموجی        ب(آخوند زاده الف(اعتماد السلطنه
 
 سبک نهضت بازگشت ادبی مربوط به کدام دوره تاریخی است؟-2
 

 د(صفویه ج(قاجار ب(افشاریه الف(زندیه
 
 عهد نامه فین کنشتاین بین کدام دولت ها بسته شد؟-3
 

   د(روسیه وفرانسه ج(ایران وفرانسه ب(ایرا ن وانگلستان الف(ایران وروسیه
 
 کدام روحانی در تدوین متمم قانون اساسی نقش فعالی به عهده گرفت؟-4
 

   د(ایت هللا طباطبایی ج(ایت هللا بهبهانی رسب(ایت هللا مد الف(شیخ فضل هللا نوری
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 به سواالت پاسخ دهید
 مورد(3چه عواملی تاثیر عمیقی بر بینش مورخان ایرانی گذاشت؟)
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 بزرگ ترین دستاورد انقالب با شکوه  انگلستان چه بود؟

1 

 2/1 د؟دو مورد از  شرایط  نادر برای پذیرفتن سلطنت چه بو -3

 2/1 چرا از کریم خان زند نام ونشان نیکی در تاریخ ایران به جای مانده است؟ -4

 2/1 چرا شاهان قاجار در عمل نمی توانستند به طور کامل اختیارات نا محدود خود را به کار ببندند؟)دومورد را بنویسید( -2

 1 چه بود؟ دفشوهانجام می دهد؟ قدامیآقا دمحم خان پس از تاج گذاری چه ا -6

 1 چه عواملی در تولید وصادرات پنبه ایران به روسیه موثر  بود؟)دو مورد( -7

 2/0 دو مرکز علمی وآموزشی  مهم وبزرگ در دوره قاجار را نام ببرید؟ -8

 22/1 ؟هنرمندان از نمایش کمدی در دوره قاجار چه استفاده ای می کردند -9

 22/1 ف کنید؟یک نمونه نام ببرید؟بناهای کارت پستالی را تعری -10

 1 دو مورد از مصوبات مهم نخستین دوره مجلس شورای ملی را بنویسید -11

 پس از فتح تهران فاتحان تهران چه اقداماتی انجام دادند؟ -12
 
 
 
 
 

 آینده از آن ملتی است که گذشته خود را بشناسد. پیروز وسر بلند باشید.
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