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 بارم  ردیف

 گزينه مناسب را انتخاب كنيدالف(  

نی به قوانی بود که مورخان اروپایی با بررسی سیر حوادث مطالعه ی علل و نتایج رویدادها چه کسی معتقد-1

 دست یافته اند به نام حکمت تاریخی؟

 ب(رضا قلی خان هدایتالف(میرزا فتحعلی خان اخوند زاده                   

 د(خاوری شیرازی    ج(میرزا آقا خان کرمانی                             

...به این .............در برابر ..یل افشار را در عصر صفوی برای محافظت از مرز های ........................ابخش هایی از -2

 نواحی کوچاندند.

 ازبکان-(خراساند       روسیه       -ج(شمالی               ندوستانه-رقیب(ش           عثمانی-الف(غربی

 ...کشته شد............آستانه ی پنجاهمین سال سلطنتش توسط ..................از هوادارن ....... ناصرالدین در-3

 حسن مدرسسید –یدجمال الدین اسد آبادی           ب(میرزای شیرازی س-الف(میرزای شیرازی

 سید حسن مدرس-سید جمال الدین اسدآبادی          د(میرزا رضا کرمانی–ج(میرزارضا کرمانی 

ر داخل ایرانی د نون به همت.................و با هدف آموزش علوم و فنون جدید به دانشجویانمدرسه دارالف-4

 کشور بنیان نهاده شد

 (قائم مقام فراهانید                 ج(عباس میرزا                  میرکبیرب(ا                الف(ناصرالدین شاه

 

 درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيدب(  

 نگ های داخلی روسیه موجب افزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه شدج-1

 بهانی تبعید شدندعد از به توپ بسته شدن مجلس آیت اهلل طباطبایی و آیت اهلل بهب-2

 یمان ورسای پس از پایان جنگ جهانی دوم بسته شدپ-3

 

 جاهای خالي را با كلمات مناسب پركنيدج(  

خود  نشر روزنامه های اقدام له ....................برخی از روزنامه نگاران در خارج از کشور ...........وبه دلیل ....-1

 میکردند

 شدند ن او...................و...................مدعی حکومتز برادر زادگاپس از نادر دوتن ا-2

 ایی به اتباع .................در معاهده ی ................. داده شدحق مصونیت قض-3

 ار میرودزیران به ریاست................یکی دیگر از نتایج مهم انقالب مشروطه به شمتشکیل هیات و-4

 

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

 حاج ابراهیم کالنتر( a                                                                          مرد اهنین پروس  )    (-1

 میرزای نایینی (b          کرد. )     (را به شیوه ی علمی نقدر  با اینکه مورخ نبود تاریخ نویسی سنتی-2

 ارکبیسم (c  (.)    جار استمدخان قارویگردانی او از لطفعلی خان زند از دالیل شکست او از اقا مح-3

 تهدایخانرضاقلی(d              است.)     (نوشته  یکی از شاخص ترین آثار در تایید و وجوب مشروطه را-4

e)فتحعلی خان آخوند زاده 

 



 

 

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

 بارم  ردیف

 پاسخ كوتاه دهيدهـ(  

 هدنامه ی اخال چگونه و میان چه کشور هایی بسته شد؟ع-1

 ه اتفاقی منجر به اعالن جنگ اتریش به حکومت صربستان و شروع جنگ جهانی اول شد؟چ-2

 ر مورد هنر تعزیه در عصر قاجار توضیح دهیدد-3

 اصر را فقط نام ببریدنابع تاریخی در دوره ی معگونه های م-4

 دام بنا در دوره ی نادر شاه در کالت ساخته شد؟ک-5

 ه کسی جانشین اقا محمد خان قاجار شد و چگونه به سلطنت رسید؟چ-6

 ر مورد مراکز قالی بافی عصر قاجار توضیح دهیدد-7

 

 پاسخ كامل دهيدو(  
 (مورد2). امور مملکت چه بود؟ توضیح دهیدمده ترین چالش های مشروطه خواهان پس از فتح تهران در اداره ی ع-1

 گانه ی قبل از جنگ جهانی اول تشکیل شد؟ 3ه چه دالیلی اتفاق ب-2

 

 موفق ابش ید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


