شماره صندلی

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

محل مهر آموزشگاه

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  2شهر ری
مجتمع آموزشی غیردولتی دانشجو(دوره دوم)
ترم اول سال تحصیلی 98- 99

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

تاریخ امتحان1398 / 10 / 11 :

پایه :دوازدهم

مدت امتحان 75 :دقیقه

رشته :انسانی
نوبت صبح

نام دبیر:سلیمانی راد
ساعت شروع 8:30 :صبح

نام درس :تاریخ 3
تعداد صفحه 3 :صفحه

نام مصحح:

نمره با عدد:

نام مصحح:

نمره تجدیدنظربا عدد:

تاریخ و امضا:

نمره با حروف:

تاریخ و امضا:

نمره تجدیدنظر با حروف:

بارم

ردیف
الف)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1

ناظم االسالم کرمانی در کتاب ..............نقش طبقات اجتماعی را در انقالب مشروطیت نشان داده است.

2

در دوران ...........شهر اصفهان بازسازی شد و در منطقه ................که محل نگهداری خزاین وی بود  ،بناهای باشکوهی مانند

2/5

کاخ خورشید ساخته شد.
3

در دوره قاجار.............هسته هستی نطام اقتصادی و اجتماعی شهرها بودنند.

4

ایالت............که یکی از بزرگترین و قدرتمندترین ایالت های اتحادیه آلمانی بود ،پیشگام وحدت آلمان شد.

ب) درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

5

انقالب مشروطه جنبش سیاسی و اجتماعی بود که در زمان محمد علی شاه اتفاق افتاد.

6

محروم شدن از داشتن کشتی جنگی در دریای خزر در عهدنامه گلستان بر ایران تحمیل شد.

ج) به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

7

کدام نوع از تاریخ نگاری ادامه وقایع نگاری ها و مجلس نویسی ها دوره صفوی و ماقبل آن بوده است؟

8

نخستین بارچه کسی واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داد ونام کتاب وی چه بود؟

9

کدام متفکر عصر روشنگری بر اهمیت انتخابات تاکید می کرد و تشکیل حکومت را حاصل قراردادی اجتماعی می دانست؟

10

چرا ناصرالدین شاه از اصالحات و نوگرایی درایران به شدت وحشت داشت؟

11

فیلسوف برجسته دوره قاجار که کتاب اسرارالحکم را به در خواست ناصرالدین شاه نوشت که بود؟

12

میرزا حسن رشدیه هدفش از برپایی مراکز آموزشی جدید چه بود؟

13

از اقدامات پترکبیر برای قدرتمند شدن روسیه دو مورد بنویسید.

14

کدام خصوصیات اخالقی کریم خان سبب شد از وی نام نیکی در تاریخ ایران به جا بماند؟
صفحه ()1
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4

سواالت

بارم

ردیف

د) به سئواالت زیر پاسخ کامل دهید.

1

15

دو مورد از جنبش های اعتراضی علیه سلطه استعمارگران در قرن نوزدهم در جهان را بیان کنید.

16

دو مورد ازمهترین علل بروز جنگ جهانی اول را بنویسید.

0/5

17

مهمترین خواسته های بست نشینان درقم وتهران چه بود؟

1/5

18

زمینه های پیدایش تاریخ نگاری جدید در ایران را بطور مختصر توضیح دهید.

19

درآستانه انقالب جامعه فرانسه دارای سه طبقه اجتماعی مشخص بود آنها را نام برده وهرکدام رابه اختصار توضیح دهید.

20

شرایط سیاسی و اجتماعی ایران قبل از افشاریه را توضیح دهید.

1

21

در نظام حکومتی ایران پیش از انقالب مشروطه شاه دارای چه اختیاراتی بود؟

1

22

پیامدهای دوره دوم جنگ های ایران و روس را بنویسید.

1

صفحه ()2
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ردیف
23

شیوه تولید سهم بری دهقانی در دوره قاجار مختص چه کسانی بود و سهم آنان چگونه مشخص می شد؟

24

چهار مورد از اقدامات فاتحان تهران پس از فتح تهران را بنویسید.

1

25

به موجب قرارداد  1919ایران چه امتیازاتی به انگلستان واگذار کرد.

1

26

اصول قانون اساسی مشروطه از کدام کشورها اقتباس شده بود و متن متمم قانون اساسی چه بود؟

1

صفحه () 3
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موفق باشید

پاسخنامه

ردیف

الف
-1تاریخ بیداری ایرانیان
 -3بازارها

 -2نادر -کالت
 -4پروس

ب
 -2صحیح

-1غلط
ج
-1سنتی

-2محمد جعفر خور موجی – حقایق اال اخبار ناصری

 -3روسو

 -4زیرا از نتایج سیاسی آن که کاهش قدرت و اختیارات نامحدود شاه بود می ترسید

 -5حاج مالهادی سبزواری

 -6فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرهای مختلف جامعه بود

 -7استخدام کارشناسان اروپایی تأسیس مدارس و دانشگاه های جدید و تقویت ارتش بویژه نیروی دریایی
-8مدارا با دشمنان-همدردی با مردم-ساده زیستی-رفتار مناسب بااقلیتهای دینی مذهبی
د
-1قیام مهدیون در سودان به رهبری مهدی سودانی – قیام مردم الجزایر به فرماندهی امیر عبدالقادر – شورش سپاهیان هند به رهبری
گاندی – قیام مردم آمریکای التین به رهبری سیمون بولیوار
-2اختالفات مرزی ودشمنی شدید آلمان وفرانسه-مسابقه تسلیحاتی-رقابت برسر مستعمرات واقدام برای دخالت درمنطقه شبه جزیره بالکان
-3تاسیس عدالتخانه-برکناری عین الدوله ازصدارت-تشکیل شورای ملی
-4جنگ های ایران وروسیه درزمان فتحعلی شاه-توجه زمامداران ونخبگان ایران به دنیای غرب ومقایسه وضعیت ایران وغرب -درک علل
پیشرفت جوامع غربی وعقب ماندگی جامعه ایران
-5الف – طبقه ممتاز شامل اشراف و زمین داران بزرگ که از پرداخت مالیات معاف بودند
ب – طبقه متوسط که اغلب تحصیل کرده بودند و از این که طبقه ممتاز برایشان امتیازی قایل نبودند به شدت ناراضی بودند.
ج – طبقه فقیر که بار اصلی مالیات ها و خدمات نظامی بر دوش آنان بود.
 -6سقوط اصفهان و فروپاشی حکومت صفویان موجب آشفتگی امور و بروز هرج و مرج وآشوب های داخلی شد افغانها به دلیل ناتوانی در
ت سلط بر تمام قلمرو صفوی و ناآشنایی با اصول کشورداری نتوانستند حاکمیت مقتدری تشکیل دهند روسیه و عثمانی بخش هایی از شمان
و غرب میهن ما را اشغال کردند.
 -7شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و از اختیارات نامحدود برخوردار بود عزل و نصب مقام های حکومتی و اعالم جنگ و صلح از
اختیارات اساسی او بود هر سه قوه قانون گذاری اجرایی و قضاوت را در انحصار خود داشت.
 -8در معاهده ترکمانچای دولت ایران متعهد شد مبلغ  5میلیون تومان غرامت به دولت روسیه بپردازد و به اتباع آن کشور نیز حق مصونیت
قضایی بدهد.
 -9ساکنان روستاها و کشاورزان از تولید سهم معینی دریافت می کردند اغلب روی زمین مالکان کار می کردند و در ازای بهره برداری از
ملک ارباب گاه تا یک سوم محصول را به عنوان بهره مالکانه به او تحویل می دادند و بخشی را به عنوان مالیات به دولت می پرداختند.
 -10پس از فتح تهران مجلسی از بزرگان مشروطه تشکیل شد محمد علی شاه از سلطنت برکنار و احمد میرزا جانشین او شد با تعیین
مقرری برای شاه برکنار شده به او اجازه داد که از کشور خارج شود دولت موقت برای اداره امور انتخاب کردومجلس مذکور برای محاکمه
ومجازات مخالفان مشروطه دادگاه ویژه ای تشکیل داد.
 -11اداره امور دارایی و برخی ادارات دیگر و وزارت خانه های ایران در اختیار انگلستان قرار می گرفت و مسئولیت تجدید سازمان وایجاد
ارتش یکپارچه ایران وتأمین اسلحه وتدارکات آن نیز به افسران اینگلیسی داده می شد
-12بلژیک وفرانسه-درباره حقوق وتکالیف متقابل دولت وملت بود .
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