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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه                                                     نام و نام خانوادگي : 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                    دهمدواز كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                           اديبي               آقای نام دبير :

 13/10/99تاريخ امتحان :                                  انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح7:30ساعت شروع امتحان :                     تاريخ   نام درس :                                                                                         

 صفحه2 تعداد برگ سئوال :            دقيقه 60  مدت امتحان :                                                                    شماره :          

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 گزينه صحيح را انتخاب كنيدالف(  

 یرزا محمد جعفر خورموجی مولف کدام کتاب است؟م-1

 ی(تاریخ بیدارد              الف(تاریخ ذوالقرنین           ب(حقایق االخبار ناصری                ج(صدر التواریخ

ایران را  ایی ازهند و بخش ...........فرصت را غنیمت شمردس از فروپاشی سلسله ی صفویه.................و ........پ-2

 اشغال کردند.

 انی(روسیه و عثمد        الف(هندوستان و روسیه              ب(فرانسه انگلستان             ج(پرتغال و عثمانی

رویش مسلک دو معلم  مراداهانی پس از هفت ماه از مقام وزارت برکنار و کشته شد و................قائم مقام فر-3

 .شاه به جای او نشست

 الر (سپهساد        الف(حاجی میرزا  اقاسی              ب(میرزا ابوالقاسم خان    ج(میرزا صالح شیرازی  

 .آورد اجار واردقشدیدی به صنایع ایران در عصر  ی.صدمه .......ه ویژه محصوالت صنعتی....کاالهای اروپایی ب-4

 ه(روسیتان                ب(فرانسه                 ج(آلمان                    دالف(انگلس

 

 درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيدب(  

اتشان غلب اهل شعر و ادب بودند و اساس کار آنان بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحامورخان سنتی -1

    بود.

 .وسیع او فقط به دشت مغان اکتفا کرد ه از قلمروشاهرخ نوه ی نادر شا-2

 .حمد علی شاه سو قصد نافرجام به جان خود را بهانه ی مقابله با مشروطه قرار دادم-3

 .یلسون رییس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد نهادی با عنوان جامعه ملل تاسیس شودو-4

 

 جاهای خالي را با كلمات مناسب پركنيدج(  

 .دادند فکران را...............تشکیل میوم به روشننخستین هسته ی گروه موس-1

 .از دالیل مهم سقوط دولت ...................است 1919عتراض مدرس به قرارداد ا-2

 .اشتتنباکو د وف توتون و تنباکو نقش اساسی در لغو امتیاز توتون در تحریم مصر............فتوای ......-3

 .ستصرقاجار اعوری .................است که موسس حوزه ی فلسفی تهران در العلی ناز شاگردان برجسته ی م-4

 

              مالت سمت راست متعلق به كدام كلمه سمت چپ است.                              مشخص كنيد ج -د 

 انگلستان a)                                          )     ( .در زمان او ترجمه ی آثار اروپایی آغاز شد -1

 عباس میرزا b)                                          مهور آمریکا )     (                  اولین رئیس ج -2

 جورج واشنگتن) c                              )      ( .عهد نامه ی مفصل و مجمل با آن کشور بسته شد -3

 ثقه االسالم تبریزی ( d                  )      ( .نظامیان روس در تبریز این روحانی با نفوذ را به دار آویختند -4

 e                                                                                                                   ) فرانسه 

 



 

 

 13/10/99تاریخ امتحان :                     انسانی رشته :                   تاریخ  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 .پاسخ كوتاه دهيدهـ(  

 .مورد هنر نقاشی عصر ناصری توضیح دهید در-1

 هدنامه ی آخال میان چه کشور هایی و چگونه بسته شد؟ع-2

 ه اتفاقی منجر به ورود آمریکا به جنگ جهانی اول شد؟چ -3

 .د کشاورزی عصر قاجار توضیح دهیددر مور-4

 

 .پاسخ كامل دهيدو(  

 .ی سنتی ایران را نام برده و توضیح دهیدی تاریخ نگارچهار مورد از ویژگی ها-1

 .رایط نادر شاه برای پذیرفتن سلطنت را بیان کنیدش-2

 .ر مورد سازمان قضایی قاجار و انواع آن توضیح دهیدد-3

 .مینه ها و علل سیاسی انقالب مشروطه را در بعد داخلی و خارجی بیان کنیدز-4

 

 موفق ابش ید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


