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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 :                                  انسانيصيلي: رشته تح

 صبح7:30ساعت شروع امتحان :                     تاريخ   نام درس :                                                                                         

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

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 دگزينه درست را انتخاب كني-الف 

خارجی  لیل عدم وابستگی به حومت در مقاطعی از تاریخ معاصر ایران در برابر قدرت هایاین قشر به د-1

 ایستادگی کردند.

 (روحانیوند          الف(عشایر                   ب(روستاییان                      ج(شهر نشینان         

 انقالب مشروطه در زمان او به وقوع پیوست -2

 (مظفرالدین شاهد    الف(محمدعلی شاه           ب(ناصرالدین شاه                   ج(احمدشاه             

 آخرین تزار روس چه کسی بود؟-3

 (لنیند                    الف(نیکوالی اول                 ب(نیکوالی دوم                         ج(پترکبیر   

نوع صم را با اسلوبی .............ره ی ................خ دونیز تاری .............ی نویسنده ی کتاب ..میرزا محمدصادق موسو-4

 و دشوار همراه با تملق گویی فرمانروایان نوشته است.

 اجارق-انگشای نادریزندیه   د(جه-نادریندیه  ج(جهانگشای ز-اجار  ب(تاریخ گیتی گشاق-الف(تاریخ گیتی گشا

 

 رستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد د-ب 

 ریم خان از پذیرفتن اسم شاه خودداری کرد و خودرا وکیل الرعایا نامید)          (ک-1

 ا شعار اتحاد اسالم بخشی از اندیشمندان ایرانی را به خود جذب کرد.)       (بدولت عثمانی -2

 ( د.)         لین روزنامه ایران را میرزا صالح شیرازی با عنوان وقایع اتفاقیه منتشر کراو-3

 خستین مدرسه ی جدید را موسیونر های اروپایی در ایران تاسیس کردند.)           (ن-4

 

 ي را با كلمات مناسب پركنيدجاهای خال-ج 

.......در ............ایتی و سستی برخی فرماندهان مانند....اتوانی فتحعلی شاه در تامین تدارکات سپاه و بی کفن-1

 شکست ایران از روسیه موثر بود

 .تاسیس شده به پایتختی ........................توسط ..............................سلسله ی زندی-2

 ده بودصول اولین...........................از کشورهای فرانسه و بلژیک اقتباس شا-3

 یام مهدیون به رهبری .............................علیه انگلیس صورت گرفتق-4

 

                                            .استسمت چپ  متعلق به كدام كلمهجمالت سمت راست مشخص كنيد  -د 

 واعظالدین مالجسید (a.)  (هدمیرزامهدی خان استرآبادی در کتاب های خود فتوحات این پادشاه را شرح مید -1

 نادرشاه افشار (b                                      )    ( .ی برانداختاو نظام پادشاهی انگلستان را برای مدت-2

 روسیه( c                                              (   )  .امتیاز بانک استقراضی به آن دولت داده شد-3

 انگلستان  (d                     )    ( .س به دستور محمدعلی شاه کشته شدپس از به توپ بستن مجل-4

                                                                                                              e )اولیور کرامول 

 



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

 بارم  ردیف

هيدپاسخ كوتاه د-هـ   

ونمونه از اقدامات عمرانی کریم خان زند را نام ببریدد-1  

سه شعار اساسی لنین چه بود؟-2  

نظور از بناهای کارت پستالی در معماری عصر قاجار چه بود؟م-3  

تحعلی خان آخوند زاده در رساله ی خود ازچه کسی و به چه دلیل انتقاد کرده است؟ف-4  

ار توضیح دهید.لی بافی عصر قاجدر مورد مراکز قا-5  

 

 

پاسخ كامل دهيد-و   

ر مورد بریگاد قزاق و تشکیل آن توضیح دهیدد-1  

ر مورد نقش زنان در انقالب مشروطه توضیح دهیدد-2  

هم ترین دالیل بروز جنگ جهانس اول را نام ببریدم-3  

 رایط نادر برای پذیرش سلطنت را بنویسیدش -4

 

 موفق ابش ید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


