جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دوازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1044 -1041

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

نام دبیر :خانم ابن الحاج

تاریخ امتحان1011/11/ 15 :
ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر
مدت امتحان  01 :دقیقه

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

نام درس :تاریخ 3

جمله های صحیح یا غلط را مشخص کنید(هر مورد )0/25
)1سبک نگارش در تاریخنگاری سنتی سبکی،مصنوع و متکلف بود که همین ویژگی در تاریخنگاری جدید نیز استمرار یافت.
1

)2جنگهای ایران و روسیه از زمینه های پیدایش تاریخ نگاری معاصر به شمار میرود.
)3کریم خان زند برخالف سنت معمول ،از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد و خودرا وکیل مردم ایران خواند.
)4نخستین استعمارگران هند انگلستان و اسپانیا بود.
 )5با به پایان رسیدن قاجاریه و فروکش کردن جنگهای داخلی در اوایل دوره قاجار صنایع دستی در ایران رشد و رونق گرفت.
 )6برکناری عین الدوله از صدارت از دذخواستهای مهاجران در مهاجرت صغری به شهر ری بود.

1/5

کدامیک از گزینه های سمت جپ با شماره های سمت راست در ارتباط است

2

)1معاهده ای که رود ارس را به مرز ایران تبدیل کرد

پاریس

)2معاهده ای که افغانستان را از ایران جدا کرد

آخال

)3معاهده ای که حق مصونیت قضایی را به اتباع خارجی داد

ترکمنچای

0/55

گلستان
ج)جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

3

 .............................)1نخستین کسی بود که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داده است .
 .............................)2محلی برای نگهداری اسناد و مدارک با ارزش و معتبر آن کشور است.
)3بزرگترین دستاورد انقالب باشکوه انگلیس نفی...........................................می باشد.
 )4در نظام حکومتی قاجار  .................در راس هرم قدرت بود و ...................بعد از شاه قرار داشت که بر پایه اختیاراتش می
توانست در تمامی امور کشور اظهار نظر و مداخله کند.
 .....................................) 5به همت امیرکبیر و به عنوان نخستین مدرسه عالی در ایران با هدف آموزش علوم و فنون جدید به
دانشجویان ایرانی در داخل کشور بنا نهاده شد.

1/5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید
)1محاکم دوران قاجار را نام ببرید؟0/5
4

)2دو مورد از عوامل موثر بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی را بنویسید(1نمره)
)3در کدام عهد نامه مناطقی از سیستان و بلوچستان از ایران جدا شد و ضمیمه خاک هندوستان گردید0/5
)4نظام حکومتی در ایران تا پیش از انقالب مشروطه چه بود؟0/5
)5علت دخالت کشورهای اروپایی در دولت عثمانی چه بود؟0/5
)6علت و بهانه محمد علی شاه برای به توپ بستن مجلس را بنویسید؟0/5
صفحه  1از 2
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4

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
)1برجسته ترین ویژگی های تاریخنگاری سنتی را بنویسید(1/5نمره)
)2دالیل شروع جنگهای ایران و روسیه را بنویسید؟(1/5نمره)
5

)3شیوه ای تولید در عصر قاجار را توضیح دهید؟(1/5نمره)

10/55

 )4استبداد صغیر عنوانی است که به کدام دوره تاریخی معاصر گفته می شود و چقدر طول کشید(1نمره)
)5نتیجه قرار داد گلستان و ترکمنچای چه بود؟ (ذکر سه مورد کافی است)()1/5
)6سه طبقه اجتماعی فرانسه در آستانه انقالب قرن 11م را نام ببرید و درباره ان توضیح دهید()2/25
)7درخواستهای مهاجران در مهاجرت کبری را بنویسید()1/5
6

نطام حکومت را در انقالب مشروطه را با خواستهای ایرانیان از انقالب مشروطه مقایسه کنید.

1/5

صفحه  2از 2

جمع بارم  01 :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 دبیر :خانم ابن الحاج

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کلید

تاریخ امتحان4111/ 41 / 41 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 4111-4114

ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

 )1غلط )2درست
)1گلستان

)3درست )4غلط

)2پاریس

ا) خور موجی

محل مهر یا امضاء مدیر

)6غلط

)5درست)

)3ترکمنچای

)2آرشیو ملی

)3منشا الهی سلطنت

)4شاه /صدر اعظم )5دارلفنون

)1محاکم شرع و محاکم عرف
)2دو مورد از موارد :انقالب مشروطیت،نفوذ و دخالت کشورهای استعمارگر،جنگهای جهانی اول و دوم و اشغال
ایران،کودتاهای 1211و،1332جنبش ملی شدن نفت و انقالب اسالمی ایران
)3قرارداد گلداسمیت
)4سلطنت مطلقه
)5دفاع از حقوق اقلیتهای این کشور
)6سوقصد قرار گرفتن وی در یکی از خیابان های تهران
) 1ثبت وقایع شاهان و امور آنها،تالیف آثار خود با خصوصیات ادبی،تملق و مدح شاهان،کاتب دربار بودند تا مورخ
حقیقت،سبک نگارش سخت و پر تکلف
)2مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامه گلستان و ادعاهای ارضی جدید روسیه فریاد کمکخواهی مردم مسلمان
شهرها و روستاهایی که به واسطه عهدنامه گلستان تحت ستم روس ها قرار گرفتند.
 1 )3شیوه تولید سهم بری دهقانی،که در آن ساکنان روستاها و کشاورزان از تولید ،سهم معینی را دریافت می کردند2
شیوه تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی که ویژهٔ اقتصاد شهری بود 3)3شیوهٔ تولید شبانکارگی )شبانی( یا ایلیاتی
که مختص ایالت و کوچ نشینان بود.
 ) 4بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمدعای شاه که باعث انحالل مجلس شد بار دیگر موجب برقراری استبداد
گردید که یکسال به طول کشید.
)5سه مورد از موارد:
،1در نتیجه قراردادهای گلستان و ترکمانچای ،مناطق وسیعی از سرزمی نهای حاصلخیز ایران در غرب دریای کاسپی
(خزر) که شامل والیات گرجستان ،داغستان ارمنستان ،نخجوان و اران با شهرها و روستاهای آباد و پرجمعیت بود ،به
روسیه واگذار شد )2رود ارس مرز دو کشور قرار گرفت )3.ایران در عهدنامه گلستان از داشتن کشتی جنگی در دریای
خزر محروم شد )4در معاهده ترکمانچای نیز متعهد گردید که مبلغ  5میلیون تومان غرامت به دولت روسیه بپردازد )5و
به اتباع آن کشور نیز حق مصونیت قضایی کاپیتوالسیون بدهد.
 6الف) طبقه ممتاز شامل اشراف و زمین داران بزرگ که عالوه بر داشتن امتیازات بسیار ،از پرداخت مالیات معاف بودند
ب) طبقه متوسط که اغلب تحصیل کرده بودند آنها از اینکه طبقه ممتاز برایشان امتیازی قائل نبود ،به شدت ناراضی
بودند.
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پ) طبقه فقیر جامعه که در این زمان جمعیت بسیار زیادی بودندو بار اصلی مالیات ها و خدمات نظامی بر دوش آنان
بود .اینان حکومت لویی شانزدهم ،پادشاه فرانسه ،و طبقه ممتاز را عامل سیه روزی خود می دانستند
 ) 7برکناری عین الدوله از صدارت ،فراهم کردن زمینه های بازگشت مهاجران به تهران ایجاد عدالتخانه ،تشکیل
دارلشورا(مجلس)
جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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