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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      ایران و جهان معاصر 3تاریخ  سواالت امتحانی درس:

  07/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  19تعدادسوال:  کالس:  زادهچاره جو طراح: نام دبیر یا
دوازدهم پایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  انسانی
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  3تاریخ سواالت  سوال

1  

  )25/0موارد درست یا نادرست را در جدول مشخص نمایید: (هر مورد 
                  الف)  در عصر قاجار سفرنامه نویسی گسترش فراوانی یافت.

  ب) اساس کار تاریخ نگاري جدید بررسی زندگی شاهان و شروع فتوحات آنان بود.
  ج) وزارت عدلیه پرسابقه ترین وزراتخانه در دوره قاجار بود.

  نادرست  درست
  الف  الف
  ب  ب
  ج  ج
  د  د

 .م نیمه شمالی متعلق به روسیه و نیمه جنوبی سهم انگلستان شد. 1915طبق قرارداد د) 

1  

2  

  )25/0شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جاي خالی بنویسید: (هر مورد 
  الف: (       )،  ب: (      )،  ج: (        )، د: (        )

  یا کشور نام عهدنامه  محتوا
  الف) تاسیس نیروي قزاق

  ب) دادن حق مصونیت قضایی به اتباع روسی در عهدنامه
  در عهدنامه ج) جدایی افغانستان و هرات

  واگذاري توتون و تنباکود) 

  گلستان -1
  انگلیس -2
  روسیه -3
  فرانسه -4
  پاریس -5
  ترکمنچاي -6

 

1  

3  

  )25/0در جاهاي خالی پاسخ مناسب بنویسید: (هر مورد 
یکی از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی ................................ مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه و نویسنده الف) 

  تاریخ ذوالقرنین است.
  محققان به سبب تحول شعر و ادب فارسی در دوره زندیه از آن با عنوان .............................. یاد کرده اند.ب) 

  شمرد و خواستار برپایی ............................... شد. فضل ا... نوري مشروطه را ناسازگار با اسالم) شیخ ج
 مبارزات مردم الجزایر به فرماندهی ................................... بر ضد ارتش فرانسه انجام شد. د) 

1  

4  

  )25/0(هرمورد ار گزینه اي زیر پاسخ صحیح بدهید: الت چهابه سو 
  پس از کدام رویداد نشریات رشد سریعی یافت؟ الف)

  □تاسیس دارالفنون)4        □ انقالب اسالمی ایران )3     □ انقالب مشروطه)2          □ ملی شدن صنعت نفت)1
  فرانسه شوند؟تا جانشینان وي درگیر جنگ هاي متعدد با ایران، عثمانی و شد کدام یک از اهداف پتر کبیر سبب  ب)

  □کسب منافع تجاري)4         □تقویت ارتش )3  □ )دستیابی به دریاهاي آزاد2         □ نفوذ در نواحی شرقی اروپا )1
  ج) هنر تئاتر به سبک اروپایی از دوره ......................... به همت.......................... در ایران گسترش یافت؟

  □لطفعلیخانزندیه، 4 □صفوي، جهانگردان خارجی)3 □دولت مرکزيپهلوي اول،)2 □اعزامی به اروپا دانشجویانقاجار، )1
  ؟د) امپراتوري آلمان با درایت صدر اعظم مقتدري چون ....................... به سرعت در مسیر اقتدار گام نهاد

           □ویلهم اول) 4        □ ) بیسمارك3          □ )گاریبالدي2             □کاوور) 1

1  
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5  

  )5/0درباره اصطالحات و اسامی تاریخی زیر مختصر توضیح دهید: (هر مورد 
  :الف) حکمت تاریخی

  
  :ب) آرشیو ملی

  
  ج) استبداد صغیر:

  
  د)بلشویک:

 

2  

6  

  )5/0به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: (هر مورد 
  بنویسید؟میالدي را  19رن عثمانی در ق الف)دو علت ضعف

  
  ب) بزرگترین دستاورد انقالب با شکوه در انگلستان چه بود؟

  
  .م چه بود؟1789ج) علت خشم و انقالب مردم فرانسه در 

  
  د) ویژگی بناهاي ((کارت پستالی)) چیست؟

  
  و) هدف میرزا حسن رشدیه از تاسیس مراکز آموزشی جدید چه بود؟

 

5/2  

7  

  مقایسه کنید؟جدید  را با تاریخ نگاري  سنتیمورد از ویژگی تاریخ نگاري  دو
  
  
  
 

1  

8  
  چه عواملی در رونق اقتصادي دوره کریم خان زند موثر بود؟

  
  
 

1  

9  

  را بنویسید؟ز انقالب صنعتی ا دو پدیده اقتصادي و اجتماعی حاصل
  
  
  
 

1  

10 

  چرا تالش هاي عباس میرزا در زمینه تجدید ارتش بی نتیجه ماند؟
  
  
 

75/0  

  اساسی توجه فرانسه در زمان ناپلئون به ایران را بررسی و تحلیل کنید؟علت    11
 

75/0  
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  نام و نام خانوادگی      نمره نهایی پس از رسیدگی به اعتراضات نام و نام خانوادگی  مصحح/دبیر
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 

   امضاء :   امضاء :

 

12  
  سه شیوه تولید در نظام اقتصادي عصر قاجار را نام ببرید؟

  
  
 

75/0  

13  
  اجار شد را نام ببرید؟در دوره ق صادرات فرشسه مورد از عواملی که سبب رشد تولید و 

  
  
 

75/0  

14  
  حوادث باعث از بین رفتن حیثیت و حقارت سلسله قاجار شد؟ در بعد سیاست خارجی کدام

  
  
 

1  

15  
  دستاورد مهم انقالب مشروطه را فهرست کنید؟ چهار

  
  
 

1  

16  

  تاثیر ((فقدان تشکلیات منظم و منسجم اداري)) را به عنوان یک چالش حکومت مشروطه تحلیل کنید؟
  
  
  
  

1  

17  

.م میان برخی کشورها رخ داد به جنگ جهانی معروف شد؟  1918- 1914به نظر شما چرا جنگی که در فاصله سال هاي 
  براي دیدگاه خود دلیل بیاورید؟

  
  
  
  

1  

18  
  سه مورد از علل بروز جنگ و جهانی اول را نام ببرید؟

  
  

75/0  

19  

  درباره وضعیت ایران در جنگ جهانی اول به این سواالت پاسخ دهید:
  الف) موضع ایران در جنگ جهانی اول:

  ب)بهانه روسیه و انگلیس براي اشغال ایران:
  ج)یک نمونه از مقاومت هاي مردم جنوب در هنگام اشغال ایران:

  با آرزوي موفقیت

75/0  

20  

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



  بسمھ تعالی
  ۵مدیریت اداره آموزش وپروش ناحیھ

  ١واحد  دبیرستان امام رضا(ع)
          دوازدھم انسانی پایھ ورشتھ تحصیلی:              اولنوبت :              ٣سواالت درس: تاریخپاسخ نامھ 

   تاریخ امتحان:                                    ١٣٩٨-٩٩سال تحصیلی:

  
 

  بارم  سواالت  ردیف
  ١ 25/0هر مورد               ص،            د)صج)             ، غ،            ب)الف)غ  ١

  ١ 25/0هر مورد               2،            د)5،                ج)6،               ب)3الف)  ٢
  ١ 25/0هر مورد            امیر عبدالقادر ،    د)مشروطه مشروعهج)،     ب)نهضت بازگشت ادبی      ،الف)خاوري شیرازي  ٣

  ١ 25/0هر مورد      3د)          ،1،             ج)2ب)              ،2ف)ال  ۴

  5/0ینی دست یافته اند که حکمت تاریخی می گویند ناوادث و مطالعه علل رویدادها به قوبا بررسی سیر حالف)   ۵
  5/0 ،    ج) دوره اي که مجلس مشروطه به توپ بسته و تعطیل می شود5/0محل نگهداري اسناد و مدارك ب) 

 5/0 83د)انقالبیون سوسیالیست روس ص

٢  

  5/0،  ب) منشا الهی سلطنت نفی و مجلس منشا قدرت و اختیارات شاه شد. 5/0  25 فحهصلف) دو مورد از ا  ۶
  5/0 59پاسخ در صفحه  )د،   5/0ج)غفلت لویی شانزدهم از مردم و تجمالت و ولخرجی او 

 5/0فراهم آوردن شرایط براي سواد آموزي همه اقشار  و)

۵/٢  

  ١ 5/0هر مورد  6و مقایسه آن با صفحه  2پاسخ در صفحه   ٧

  ١ 25/0تالش کریم خان براي تثبیت قیمت کاال  هر مورد  -4دربار کم تحمل، - 3کاهش مالیات ها، - 2آرامش و ثبات،  -1  ٨

  ١ 5/0هر مورد   30پاسخ در صفحه   ٩

  ٧۵/٠ 25/0موانع و مشکالت داخلی    هر مورد  -3بد عهدي انگلیس، -2پیمان شکنی فرانسه،  -1  ١٠

  ٧۵/٠ 45پاسخ در صفحه   ١١

  ٧۵/٠ 25/0تولید شبانکارگی  هر مورد  -3تولید خرده کاالهاي دولتی و خصوصی،  -2دهقانی، تولید سهم بري -1  ١٢
  ٧۵/٠ 25/0مورد هر    52پاسخ صفحه   ١٣

  ١ 5/0شکست روسیه از ژاپن  هر مورد  -2شکست هاي سیاسی و نظامی قاجار در برابر روسیه و انگلیس، -1  ١۴

  ١ 25/0تدوین قانون اساسی   هر مورد  - 4گسترش نشریات،  -3تشکیل هیئت وزیران، - 2تشکیل مجلس، -1  ١۵

  ١  74پاسخ در صفحه   ١۶

به  را درگیر کرد و از نظر بعد جغرافیایی و فاجعه ها آن که شامل همه دنیا چه مستقیم و چهقاره نظر دانش آموز: سه   ١٧
  صورت غیر مستقیم تاثیر داشت.

١  

  ٧۵/٠  25/0هر مورد   80پاسخ در صفحه   ١٨

  الف) بی طرف،    ١٩
  ب)اقدامات ماموران و جاسوسان آلمانی در مناطق مختلف ایران

  نمونه کافیست، یک  86ج) پاسخ در صفحه 

٧۵/٠  

  ٢٠  
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