
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم  ظؤاالت
 

 در دوره ىػاؾص جٍگِای ایصان و روظیَ در دوران پادػاُی فحدػهی كاجار ، جّجَ زىاىساران  1

 را ةَ دٌتال غصب جهب کصد. و ٌزتگان ایصان
25/0 

 25/0 ایم كاجار از ایهِای كضنتاش ةّد کَ در ةَ ظهعٍث رظاٌسن خکّىث ؾفّیان ٌلغ داػحٍس.  2

 ىیصزافحدػهی ران آرٌّسزاده ، دیگص ىّرخ كاجار ةّد کَ ىػحلس ةّد کَ ىّرران جسیس اروپایی ةا ةصرظی   3

 ظیص خّادث ةَ كّاٌیٍی دظث یافحَ اٌس کَ آن را خکيث جاریزی ىی ٌاىٍس .
25/0 

 خاکيان دوره كاجار در ایانث و والیات رّدىزحار ةّدٌس و ةزغ اغظو درآىس ىٍعلَ جدث فصىان  4

 رّیغ را ةصای رّد ٌگَ ىی داػحٍس.
25/0 

 25/0 در دوره ٌادرػاه ػِص اؾفِان ةازظازی ػس و کاخ رّرػیس ظارحَ ػس .  5

 ایانث در ظاخم اكیاٌّس اظهط ةّد 13ىیالدی ػاىم  19ظصزىیً ایاالت ىحدسه در كصن  6

 کَ ىعحػيصه اٌگهعحان ةّد . 
25/0 

 25/0 کؼّر اٌگهعحان در دوران کّجاه ىست ىهکَ ویکحّریا ةَ كسرت اول جِان جتسیم ػس.  7

 25/0 غّایم دوره كاجار ؾٍایع دظحی ایصان رػس و روٌق یافث .  8

 25/0 گؼایغ یافث . 1285ٌزعحیً دوره ىجهط ػّرای ىهی ةا خضّر ىديس غهی ػاه در ظال   9

 25/0 آیث اهلل ظیس کاظو ظتاظتایی یضدی از ىزانفان ىؼصوظَ ةّد.  10

 25/0 ىیالدی ، ایحانیا کؼّری چٍس پاره ةّد . 19جا خسود اوارص كصن   11

 25/0 کؼّر اجصیغ یکی از کؼّرُای جؼکیم دٍُسه اجداد ىذهخ ةّد .  12

 خالی یسواالت جا

 5/0 اظث . ------------------ػاه و ٌّیعٍسه کحاب جاریذ  راوری ػیصازی ىّرخ ىؼِّر زىان فحدػهی  13

 5/0 در دوره ىغّالن ػکم گصفث . -----------------------ىکحب  14

 5/0 كصار داػث . ----------------در دوره كاجار پط از ػاه  15

 5/0 َ ػس .ىّجب افضایغ جّنیس و ؾادرات پٍتَ از ایصان ةَ روظی -----------------جٍگِای  16

 5/0 ةّد . ---------------------یکی از اكساىِای ػارؽ ىؼصوظَ رّاُان پط از ؾسور فصىان ىؼصوظَ  17

 5/0 ىٍػلس کصد . -------------------را ةا دونث  1919دونث اٌگهعحان كصارداد  18

 3از 1صفحه ی 

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

 دوازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

 .داوطلب: ..............................شواره 

 صفحه  3  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 (3)تاریخ  نام درس: 

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه  70مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 

 5/0 ُيایٌّی چَ کعی ةّد؟رئیط دارانحصجيَ  19

 5/0 ٌزعحیً کعی کَ واكػیث كحم اىیصکتیص را ةازجاب داده اظث کَ ةّد؟ 20

 5/0 جٍتغ ػػص و ادب فارظی در دوره زٌسیَ چَ ٌام داػث؟ 21

 5/0 چَ کعی در فصاٌعَ از جفکیک كّای ظیاظی دفاع ىی کصد ؟ 22

 5/0 را آغاز کصد ؟ دونث روظیَ از زىان چَ کعی ظیاظث جّظػَ ظهتاٌَ 23

 5/0 رّارزم و ىاوراءانٍِص در کسام غِس ٌاىَ از ایصان جسا ػس ؟ 24

 5/0 كصارداد ىٍاظلی از ظیعحان و ةهّچعحان از ایصان جسا ػس ؟در کسام  25

 5/0 ةازرگاٌان کسام کؼّرُا ةَ روٌس ؾادرات پٍتَ در دوره كاجار کيک کصدٌس ؟ 26

 5/0 ظتضواری چَ ةّد ؟ٌام کحاب خاج ىال ُادی  27

 5/0 ةیؼحصیً و داغحصیً ٌعق ُای دوره اول ىجهط  ػّرای ىهی ةَ کسام گصوه ُا ارحؿاص داػث ؟ 28

 5/0 رُتص جٍتغ اظحلالل ظهتاٌَ ىصدم آىصیکای الجیً چَ کعی ةّد ؟ 29

 سواالت تشریحی

 ىّرد از ةصجعحَ جصیً ویژگی ُای جاریذ ٌگاری ظٍحی را ةٍّیعیس. 2 30

 

 

5/0 

 چصا در دوره كاجار ةصری از روزٌاىَ ُا رارج از کؼّر ىٍحؼص ىی ػس؟ 31

 

 

5/0 

 چصا ىٍاظتات ظیاظی و اكحؿادی ایصان ةا جِان رارج در دوران افؼار و زٌسیَ ٌعتث ةَ غؿص ؾفّی کاُغ چؼيگیصی یافث؟ 32

 

 

5/0 

 دالیم ضػف خکّىث غذياٌی چَ ةّد؟ 33

 

 

1 

 كاجار چَ ىعئّنیحی داػحٍس؟ىعحّفیان در دوره  34

 
1 

 3از 2صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم : 

 دالیم جٍغ ىیان ایصان و غذياٌی در زىان فحدػهی ػاه و ىديس ػاه چَ ةّد؟ 35

 

 

 

 

1 

  .دالیم ىعحلم ةّدن روخاٌیّن از ٌظص ىانی در دوره كاجار را ةٍّیعیس 36

 

 

 

5/0 

 كاجار ػس؟چَ غّاىهی دارهی ظتب رػس جّنیس و ؾادرات فصش در دوران  37

 

 

 

1 

 آرىان و ُسف اٌلالب ىؼصوظَ چَ ةّد؟ 38

 

 

 

 

1 

 .غيسه جصیً چانغ ُا و ىؼکالت ىؼصوظَ رّاُان پط از فحح جِصان را ةٍّیعیس 39

 

 

 

 

75/0 

 دالیم جؼکیم جاىػَ ىهم را ٌّػحَ و ایً جاىػَ در چَ ػِصی ةّجّد آىس؟ 40

 

 

 

 

75/0 

 3از 3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ؾدیح 1

 ؾدیح 2

 غهط 3

 ؾدیح 4

 ؾدیح 5

 غهط 6

 غهط 7

 ؾدیح 8

 غهط 9

 ؾدیح 10

 غهط 11

 غهط 12

 ذونلصٌیً 13

 ىکحب ٌلاػی ػیصاز 14

 ؾسر اغظو 15

 دارهی آىصیکا 16

 جسویً كاٌّن اظاظی 17

 ودّق انسونَ 18

 ىديس خعً ران اغحيادانعهعٍَ 19

 ىديس جػفص رّرىّجی 20

 ادةیٌِضث ةازگؼث  21

 ىٌّحعکیّ 22

 پحص کتیص 23

 آرال 24

 گهسظيیث 25

 ارىٍعحان و روظیَ 26

 اظصار اندکو 27

 اؾٍاف و پیؼَ وران 28

 ظیيّن ةّنیّار 29

 ةی جّجِی ةَ ظٍجغ و ٌلس ىٍاةَ –داػحً روخیَ جيهق و چاپهّظی  30

 ٌتّد آزادی ةیان –ىاُیث اظحتسادی خکّکث كاجار  31

 ةی دتاجی ظیاظی –درگیصی ُای دارهی  32

 فعاد ظصان ظپاه –درانث زٌان خصىعصا در اىّر کؼّر  –جٍّع اكّام و ادیان و ىشاُب  –گعحصدگی كهيصو  33

 ىداظتَ و گصدآوری ىانیات و ٌظارت ةص اىالك دیّاٌی و ظهعٍحی 34

 ةس رفحاری غذياٌیان ةا زائصان ایصاٌی –ىؼکالت ججاری  –ارحالف ىصزی  35

 ةَ ظتب ٌظارت ةص ىّكّفات و دریافث وجُّات ػصغی 36

 ٍُصىٍسی و ظصافث ةافٍسگان ایصاٌی  –ظصح و ٌلؼَ ُای زیتا و ىحٍّع  -ارزاٌی ٌیصوی کار   37

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کليد

 3تاریخ  نام درس: 

 / غؿصؾتح  08:00 اهتحاى:ساعت 

 دكیلَ 70هدت اهتحاى: 
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 آزادی ىهث ایصان –ایجاد خکّىث كاٌّن  38

 ىسارهَ و فؼار رارجی  –فلسان جؼکیالت ىٍظو اداری  –فصٍُگ کًِ اظحتسادی  39

 ػِص ژٌّ در ظّئیط –جهّگیصی از جٍگ  –جاىیً ؾهح و اىٍیث جِاٌی  40

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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