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 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                      نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                   نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 های زیر را مشخص کنید. الف( درستی یا نادرستی عبارت

 نگاری سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح حال فتوحات آنان بود.اساس کار تاریخ -1

اصلی  ن و ورود استعمارگران به این سرزمین از عواملمسلمانان، سوءمدیریت و ضعف شاها اختالف و دشمنی میان هندوها و -2

 میالدی بود. 11ضعف و انحطاط امپراتوری عثمانی در قرن 

 در دوره سلطنت ناصرالدین شاه با ورود محصوالت جدید کشاورزی از اروپا به ایران تحولی عظیم در تغذیه ایرانیان ایجاد شد. -3

 پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، دوره استبداد صغیر آغاز شد. -4

1 

2 

 های مناسب کامل کنید. جاهای خالی را با عبارتب( 

های کوچک و بزرگ فرش رجی در شهرهای .................... و .................... کارگاهگذاران خا، تجار داخلی و سرمایهدر دوره قاجار -5

 دایر کرده بودند.

 ........... در تهران منتشر کرد.اولین روزنامه ایران را میرزا صالح شیرازی با عنوان ......... -6

 بر اساس پیمان .................... مستعمرات آلمان میان متفقین تقسیم شد.  -7

1 

3 

 زیر پاسخ دهید.  ایبه سؤاالت چهارگزینهت( 

 نخستین مورخی که واقعیت قتل امیرکبیر را بازتاب داد، چه کسی بود؟ -9

 ( اعتمادالسلطنه2 خاوری شیرازی( 1

 ( خورموجی4 ( رضاقلی خان هدایت3

 در قرن هجدهم میالدی به کدام کشور لقب مرد بیمار اروپا داده شد؟ -11

 ( فرانسه2   ایتالیا( 1

 ( روسیه4 ( عثمانی3

 های ایران و روسیه به انعقاد کدام معاهده انجامید؟دوره اول جنگ -11

 ( آخال2 گلستان( 1

 ( گلداسمیت4 ( ترکمانچای3

 کدام بنای زیر به شیوه بنای کارت پستالی ساخته شده است؟ -12

 العماره( شمس2 کاخ گلستان( 1

 ( چهلستون4 ( تکیه دولت3
 

1 

4 

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

 عهدنامه پاریس – الف مازندران محروم شد.ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای  -13

 کنشتاینقرارداد فین – ب افغانستان و هرات از ایران جدا شدند. -14

 عهدنامه گلستان – پ هیأت نظامی فرانسوی برای تعلیم و تجهیز سپاه به ایران آمدند. -15

 عهدنامه آخال – ت روسیه شرق دریای مازندران )خوارزم و ماوراءالنهر( را تسخیر کرد. -16
 

 قرارداد گلداسمیت – ث
 

1 

 2از 1صفحه ی 

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

 دوازدهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  3 تاریخنام درس: 

 حبیبه محبی نام دبیر:

 12/1311 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:22  ساعت امتحان:

 دقیقه 12مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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5 

 ث( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 هدف میرزا حسن رشدیه از برپایی مراکز جدید آموزشی چه بود؟ -17

 پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل با چه هدفی شکل گرفت؟ -11

 چه کسی به تصویب رسید؟ اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به پیشنهاد -19

 گانه )متحدین( را نام ببرید.کشورهای عضو اتحاد سه -21

 جنگ جهانی اول چند سال طول کشید و از کدام کشور آغاز شد؟ -21

 دالیل ضعف جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول چه بود؟ -22

 ای مجلس را به توپ بست؟کدام شاه قاجار و به چه بهانه -23

 کرد؟ )دو مورد(ع در دوره قاجار به چه اموری رسیدگی میمحاکم شر -24

4 

6 

 ج( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

 نویسی از چه دورانی گسترش فراوانی یافت و از کدام شاهان قاجار سفرنامه به جا مانده است؟سفرنامه -25

8 

 دالیل ناکامی نادرشاه چه بود؟ -26

 دوران قاجار چگونه بود؟ مقام و جایگاه صدراعظم در -27

 انگلستان در رقابت با روسیه، کدام امتیازات اقتصادی را از ایران گرفتند؟ -21

 شد؟نمایش کمدی در دوره قاجار با چه مضمونی و در کجا اجرا می -29

 های معترضان چه بود؟ترین خواستهدر مهاجرت کبری مهم -31

 کرد؟نهضت مشروطه حمایت می انگلستان به چه دالیلی از -31

 ها و علل جنگ جهانی اول را به وجود آورد؛ چه بود؟ترین تحوالت تاریخ جهان که زمینهمهم -32

7 

 تحلیل و تفسیر کنید. 

الملل آبادی، یکی از رجال عصر مشروطه، درباره وضعیت روستاهای میان تبریز و زنجان در دوران پس از جنگ بینیحیی دولت

سکنه عرض راه، الشه بسیار حیوانات بارکش که به واسطه قحطی سال پیش و ناامنی در اطراف و در میان دهات بی»گوید: اول می

های ویرانه آنها مانده است. همه جای مملکت شود که نعش اموات در اتاقشود. در تبریز و زنجان، دهاتی دیده میراه دیده می

 «لیاقتی حکومت خود به صورت راه تبریز درآمده است.و بی طرف ما در سایه جنگ اروپابی

 وجود دارد؟« آثار و نتایج جنگ»به نظر شما چه ارتباطی میان متن باال و  -33

  مقدمات بروز قحطی در ایران را چه کسانی و چگونه به وجود آوردند؟ -34

2 

8 
 تعاریف و اصطالحات

 مدرسه دارالفنون: -35

 :1919قرارداد  -36
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 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

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

 ( 25/1صلح ورسای )( 7ـ  25/1)کاغذ اخبار ( 6( ـ 5/1)تبریز و اراک ( 5  2

 (25/1) شمس العماره( 11( ـ 25/1) گلستان ( 11( ـ 25/1) عثمانی ( 9( ـ 25/1) خورموجی( 1 3

4 

 (25/1)گلستان « پ»( گزینه 13

 (25/1)پاریس  « الف»گزینه  (14

 (25/1) فین کنشتاین «ب»( گزینه 15

 (25/1) آخال «ت»( گزینه 16

5 

 (5/1سوادآموزی به فرزندان تمام قشرهای مختلف جامعه ) (17

 (5/1در خطر قرار نگرفتن صلح و امنیت جهانی )مهاجر (11

 (5/1شیخ فضل اهلل نوری ) (19

 (5/1اتریش ـ مجارستان ـ ایتالیا، آلمان )ذکر دو مورد کافی است.( )  (21

 (25/1صربستان )  ( ـ25/1دو سال  ) (21

 (5/1)قادر نبود جلوی زیاده خواهی های قدرت های مستکبر را بگیرد. (22

 (25/1( ـ سوء قصد در یکی از خیابان های تهران )25/1) محمد علی شاه (23

 (5/1)دعاوی مدنی مانند نزاع خانوادگی، ملکی و ارثی  ( 24

6 

 (1( ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه )25

( ـ عدم 25/1( ـ بدگمانی نسیت به نزدیکان )25/1( ـ  دریافت مالیات های اضافی از مردم )25/1اشتغال پیوسته او به جنگ ) (26

 (25/1توفیق در آشوب های داخلی )

( 25/1( بر پایه اختیاراتی که شاه به او می داد، در تمام امور کشور اظهار نظر و مداخله می کرد )25/1قرار داشت )بعد از شاه   (27

 (25/1( از موقعیت خود برای اصالح امور کشور و رونق کسب و کار و رفاه مردم بهره میبرد. )25/1امنیت جانی و مالی نداشت )

 (5/1توتون و تنباکو) (25/1( بانک شاهنشاهی)25/1رویتر) (21

 (5/1( قهوه خانه ها )5/1مضامین جدی، و انتقاد های سیاسی و اجتماعی، ) (29

 (25/1( تشکیل دارالشورا)25/1( فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران )25/1برکناری عین الدوله از صدرارت )  (31

 (25/1ایجاد عدالت خانه )

( به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم 25/1( محافظت از هندوستان )25/1ایران، ) افزایش اعتبار خود در (31

(5/1) 

 (5/1( رشد اندیشه های ناسیونالیستی و ظهور قدرت های جدید )5/1تداوم و گسترش استعمار ) (32

7 
 (25/1( تلفات انسانی 25/1(,  ویرانی اقتصاد 25/1(  ، سوء تغذیه 25/1قحطی (33

 (5/1( خرید و دپوی گسترده غالت ایران برای تامین آذوقه نیروهای متفقین در جریان جنگ )5/1انگلستان ) (34

8 
، در داخل کشور و با ایده و پیگیری مرکز آموزشی دوره قاجار با هدف آموزش علوم مختلف و فنون جدید به دانشجویان ایرانی (35

 (1امیرکبیر تأسیس شد. )

 (1قرارداد بین انگلستان و وثوق الدوله برای تآمین منافع درازمدت در ایران ) (36

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی  اولسؤاالت ميان ترم  کليد

  3تاریخ نام درس: 

 حبيبه محبینام دبير: 

 01/0311 / 21 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:11 امتحان:ساعت 

 دقیقه11مدت امتحان: 
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