جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دوازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نام درس :تاریخ 3

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311 -0011

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :حبیبه محبی

تاریخ امتحان1311/12 / 22 :
ساعت امتحان 20:22 :صبح /عصر
مدت امتحان  12 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سؤاالت
الف) درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 -1بیتوجهی به سنجش و نقد منابع یکی از ویژگیهای برجسته تاریخنگاری سنتی است.

1

1

 -2از قرن  11میالدی ،کشور عثمانی مرد بیمار اروپا لقب گرفت.
 )3انتشار روزنامه ،یکی از عواملی بود که در دوره قاجار تحول بزرگی در مردم ایجاد کرد.
 )4در زمان ناصرالدین شاه برای مقابله با قحطی ،کشاورزان به کشت سیبزمینی تشویق میشدند.
ب) جاهای خالی را با عبارتهای مناسب کامل کنید.
 -5متفکر عصر انقالب فرانسه .................... ،از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع میکرد.

2

 -6در شیوه تولید  ....................روستاییان بیزمین ،اغلب روی اراضی مالکان کار میکردند.

1

 -7شیخ فضل اهلل نوری اصول و مبانی مشروطه را مغایر با اسالم شمرد و خواستار برپایی نظام  ....................شد.
 -8در دوره زندیه نوعی از بناهای تفریحی گسترش یافت که به  ....................معروف بود.
ت) به سؤاالت چهارگزینهای زیر پاسخ دهید.
 -1پرسابقهترین و گستردهترین وزارتخانه دوره قاجار کدام است؟
 )1مالیه

 )2جنگ

 )3عدلیه

 )4امور خارجه

 -11کاالهای اروپایی به ویژه محصوالت صنعتی کدام کشور ،صدمه شدیدی به صنایع ایران در دوران قاجار وادار کرد؟
3

 )1فرانسه

 )2آلمان

 )3انگلیس

 )4روسیه

1

 -11در دوره قاجار در کدام شهرها ،کارگاههای کوچک و بزرگ فرش توسط تجار داخلی و سرمایهگذاران خارجی دایر شد؟
 )1اراک و تبریز

 )2تهران و آذربایجان

 )3تبریز و شیراز

 )4اصفهان و کاشان

 -12انقالب صنعتی از کدام کشور آغاز شد؟
 )1روسیه

 )2آمریکا

 )3فرانسه

 )4انگلستان

پ) هر یک از عبارتهای سمت راست را به عبارت مربوط به آن در سمت چپ متصل کنید (یک مورد اضافی است).
4

 -13تأکید بر اهمیت انتخابات و تشکیل حکومتی قراردادی
 -14رهبر جنبش استقاللطلبی مردم آمریکای التین
 -15با سرکوب حاکم گرجستان در تهران تاجگذاری کرد.
 -16رهبر مبارزان الجزایر در مقابل استعمار انگلستان

الف -امیر عبدالقادر
ب -آقامحمدخان قاجار
پ -سیمون بولیوار
ت -روسو
ث -مهدی سودانی

صفحه ی  1از2
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1

ردیف

بارم

سؤاالت
ث) به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -17چرا ناپلئون توان رویارویی نظامی مستقیم با انگلستان را نداشت؟
 -18در نظام حکومتی ایران تا پیش از انقالب مشروطه (دوره قاجار) ،شاه از چه جایگاهی برخوردار بود؟
 -11دو مورد از نتایج صلح ورسای را نام ببرید.

5

4

 -21کشورهای عنصر اتفاق مثلث متفقین را نام ببرید.
 -21چرا روحانیون عصر قاجار از نظر مالی ،مستقل از حکومت بودند؟
 -22بزرگترین دستاورد انتقالب باشکوه انگلستان چه بود؟
 -23جنگ جهانی اول چه آثار و پیامدهایی در ایران داشت؟ (ذکر دو مورد)
 -24محاکم عرف در دوره قاجار به چه اموری رسیدگی میکرد؟ (ذکر دو مورد)
ج) به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -25آرشیو ملی را تعریف کنید.
 -26شرایط نادرشاه افشار برای پذیرفتن سلطنت چه بود؟
 -27چرا اصالحات عصر ناصرالدین شاه به تغییرات اساسی منجر نشد؟

6

 -28روسها در رقابت با انگلستان کدام امتیازات اقتصادی و سیاسی را از ایران گرفتند؟

8

 -21هنر نگارگری در عصر قاجار دچار چه وضعیتی بود؟
 -31مهمترین خواستههای مهاجرتکنندگان صغری چه بود؟
 -31روسیه به چه دالیلی با نهضت مشروطه مخالفت میکرد؟
 -32عمده تحوالت تاریخ جهان در اروپا در قرن  11میالدی متأثر از چه عواملی بود؟

7

بر اساس متن زیر به سؤاالت پاسخ دهید.
«تاریخنگاری در دوران اسالمی و دوران سنتی بیشتر بر تکلفنویسی و استفاده از آرایههای ادبی و ثبت و ضبط وقایع شاهان
استوار بود .عدهای بر این شیوه تاریخنگاری و تملقگویی انتقاد داشتند و عواملی مانند جنگهای ایران و روسیه و گسترش فعالیت
شرقشناسان و  ...باعث رواج شکل دیگری از تاریخنویسی شود».
 -33یکی از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلفنویسی چه کسی بود؟
 -34کدام مورخ در رساله ایراد خود ،به شیوه رضاقلی خان هدایت در تاریخنویسی انتقاد کرده است؟
 -35دو اثر از تاریخنگاری سنتی را نام ببرید.
 -36دو ویژگی تاریخنگاری جدید را نام ببرید.

2

8

تعاریف و اصطالحات
 -37بیسمارک:
 -38قرارداد :1117

2

صفحه ی  2از2

جمع بارم  22 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :تاریخ 3

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :حبيبه محبی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان0311/01 / 21 :

سؤاالت ميان ترم اول سال تحصيلی 0311-0011

ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 11 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

ا )1درست ( )2 )1/25نادرست ( )3 )1/25درست ( )1/25ـ  )4نادرست ()1/25

2

 )5مونتسکیو ( )1/5ـ  )6سهم بری (1/25ـ  )7مشروعه مشروطه ( )8 )1/25کاله فرنگی ()1/25

3

 )1گزینه « »1مالیه ( )1/25ـ  )1گزینه « »3انگلستان ( )1/25ـ  )11گزینه « »1اراک و تبریز ( )1/25ـ  )11گزینه « »4انگلستان
()1/25

4

 )13گزینه «ت» روسو ()1/25
 )14گزینه «اپ» سیمون بولیوار ()1/25
 )15گزینه «ب» آقامحمد خان ()1/25
 )16گزینه «ث» مهدی سودانی ()1/25

5

 )17جزیره ای بودن انگلستان ()1/5
 )18شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و دارای اختیارات نامحدود بود )1/5(.
 )11خلع سالح آلمان و تقسیم متصرفاتش میان متفقین ()1/5
 )21انگلستان ،روسیه ،فرانسه (ذکر دو مورد کافی است)1/5( ).
 )21دریافت وجوهات ( )1/25ـ نظارت بر وجوهات ()1/25
 )22نفی منشا الهی بودن سلطنت ()1/5
 )23ویرانی اقتصاد  )1/25تلفات انسانی )1/25
 )24رسیدگی به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی ()1/5

6

 ) 25محل نگهداری ،حفاظت ،مرمت ،طبقه بندی و آماده سازی اسناد و مدارک در هر کشوری است)1( .
 )26موروثی شدن سلطنت در خاندان او ( )1/25ـ حمایت نکردن بزرگان و روسای طوایف از خاندان صفوی ( )1/25ـ حل اختالفات
مذهبی با دولت عثمانی ()1/5
 )27از نتایج سیاسی آن که کاهش قدرت و اختیارات نامحدود شاه بود ،به شدت وحشت داشت)1/75( .
 )28تاسیس بانک استقراضی ( )1/25شیالت شمال ( )1/25تاسیس نیروی قزاق ()1/25
 )21در دوره ناصرالدین شاه ،سنت نگارگری ایرانی تحت تأثیر هنر نقاشی مدرن اروپایی قرار گرفت)1( .
 )31برکناری عین الدوله از صدرارت ( )1/5عمل به قانون اساسی ( )1/25ایجاد عدالت خانه ()1/25
 )31جلوگیری از نفوذ انگلیس ( )1/25کمک به محمدعلی شاه ( )1/25پیشگیری از قیام ملت های منطقه قفقاز برای آزادی ()1/5
 )32انقالب کبیر فرانسه ( )1/5انقالب صنعتی ()1/5

7

 )33خاوری شیرازی ()1/5
 )34آخوندزاده ()1/5
 )35تاریخ گیتی گشا د دره نادره ()1/5
 )36استفاده از نتایج سایر علوم ( )1/5استناد به اسناد و مدارک معتبر ()1/5

8

 )37صدر اعظم آلمان ملقب به مرد آهنین()1
 )38قرار داد روس و انگلیس که طی ان ایران را به سه منطقه تحت نفوذ تقسیم کردند)1( .

جمع بارم 22:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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