جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير
اداره آموزش و پرورش منطقه  14تهران
مديريت آموزش و پرورش منطقه 14

نام و نام خانوادگي :
كالس :دوازدهم

پاياني اول 98-99

نام دبير  :آقای اديبي

تاريخ امتحان 98/ 10/ 18 :

رشته تحصيلي :علوم انساني

نام درس  :تاريخ3
شماره :

ساعت شروع امتحان  7 :صبح

مدت امتحان 75:دقيقه

تعداد برگ سئوال  2 :صفحه

بارم

ردیف

الف

گزینه مناسب را انتخاب کنید .
.1چه کسی معتقد بود که مورخان اروپایی را بررسی سیر حوادث  ،مطالعه ی علل و نتایج رویدادها به قوانینی
دست یافته اند به نام حکمت تاریخی ؟
ب) رضا قلی خان هدایت
الف ) میرزا فتحعلی خان آخوندزاده
د) خاوری شیرازی
ج) میرزا آقاخان کرمانی
.2بخش هایی از ایل افشار راد در عصر صفوی برای محافظت از مرزهای  ................در برابر  ....................به این
نواحی کوچاندند
د)خراسان –ازبکان
ج) شمالی – روسیه
ب) شرقی -هندوستان
الف) غربی –عثمانی
 .3ناصر الدین شاه در آستانه پنجاهمین سالگرد سلطنتش توسط  ................از هواداران  .................کشته شد
ب) میرزا شیرازی – حسن مدرس
الف) میرزاشیرازی –سید جمال الدین اسدآبادی
د) میرزا رضاکرمانی – حسن مدرس
ج) میرزا رضاکرمانی – سید جمال الدین اسد آبادی
 .4مدرسه دارالفنون به همت  ............................ساخته شد .
د) قائم مقام فراهانی
ج) عباس میرزا
ب) امیر کبیر
الف) ناصرالدین شاه

2

ب

درست یا نادرستی بودن را مشخص کنید.
 .1جنگ های داخلی روسیه موجب افزایش تولید و صادرات پنبه به روسیه شد (
 .2بعد از به توپ بستن مجلس آیت اله طباطبایی و آیت اهلل بهبهانی تبعید شدند (
 .3پیمان ورسای پس از جنگ جهانی دوم بسته شد ( )

1/5

ج

جاهای خالی را پر کنید
 .1منتشر کننده ی اولین روزنامه  ..................بود که نام روزنامه ی او  ..........................بود

)
)
3/5

 .2پس از نادر  2تن از برادرزادگان او  ..........................و ................................مدعی حکومت شدند .
 .3حق مصونیت قضایی به اتباع  ..........................در معاهده  .................................داده شد .
 .4تشکیل هیئت وزیران به ریاست  ...........................یکی دیگر از نتایج مهم انقالب مشروطه بود .
د

2

جمالت سمت راست را به کلمات سمت چپ وصل کنید
 1مرد آهنین پروس

 میرزا فتحعلی خان آخوندزاده

 2با این که مورخ نبود تاریخ نویسی سنتی را به شیوه علمی نقد کرد

 حاج ابراهیم کالنتر

 3رویگردانی از لطفعلی خان سبب شکست او شد

 میرزای نائینی

 4یکی از شاخص ترین آثار در تایید مشروطه را نوشته

 بیسمارک
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دنباله سؤال امتحان درس  :تاریخ ایران و جهان

رشته  :علوم انسانی

تاریخ امتحان98/10 /18 :

ردیف

هـ

و

بارم

پاسخ کوتاه دهید
 .1عهدنامه ی آخال چگونه و میان چه کشورهایی بود ؟

1

 .2چه اتفاقی منجر به اعالن جنگ اتریش به صربستان و شروع جنگ جهانی اول شد ؟

1

 .3دو مورد هنر تعزیه در عصر قاجار بنویسید

1

 .4از گونه های منابع تاریخی در دوره ی معاصر را نام ببرید (2مورد)

1

 .5کدام بنا در دوره های نادرشاه در کالت ساخته شد ؟

1

 .6چه کسی جانشین آقا محمد خان شد و چگونه ؟

1

 .7در مورد مراکز قالی بافی قاجار توضیح دهید .

1

پاسخ کامل دهید .
 .1عمده ترین چالش ها مربوط به مشروطه خواهان پس از فتح تهران در اداره امور مملکت چه بود ؟

 .2به چه دالیلی اتفاق سه گانه قبل از جنگ جهانی اول تشکیل شد ؟
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