
 
 
 
 
 
 
 

 نمره). /25جمله هاي صحیح و غلط را مشخص کنید.(هر مورد 
 .بودند معروفبناهاي کارت پستالی  به که یافت گسترش زند دوره ي در تفریحی با کاربرد بناها از نوعی .1
 به دنبال سقوط صفویان هنر نگارگري نیز در سایه جنگ هاي داخلی رو به افول نهاد. .2
 رسید. تصویب اصرار  سید عبداهللا بهبهانی به و پیشنهاد اساسی مشروطه به قانون متمم دوم اصل .3
 دولت موقت ملی در تبریز تاسیس شد.، در جریان جنگ جهانی اول .4

1 

 . نمره)/25جاهاي خالی را پر کنید. (هر مورد 
 ........... را بایکدیگر منعقد کردند...........فتحعلی شاه و ناپلئون عهدنامه ي ............ .5
 .............  تشکیل می  را شهري مراکز در اقتصادي و اجتماعی زندگی  و شالوده ي شهرها اجتماعی و اقتصادي نظام اصلی هسته ي .6

 دادند.

 ............ صادر شد.........توسط ................ مشروطه فرمان .7

 ................... میان دولت هاي پیروز و شکست خورده به امضا رسید.................... صلح پس از جنگ جهانی اول  .8

1 

 . نمره)/5(هر مورد  سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.به 
 ؟تالش کرد کدام شخصیت فرهنگی عصر قاجار براي تاسیس مدارس جدید در شهرهاي مختلف بسیار .9

 رهبر استقالل طلبان آمریکا چه کسی بود؟ .10

 گرفت؟ صورت ایران دستی صنایع احیاي زیادي براي هاي تالش صدارت چه کسی ي دوره در .11

 پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملی چه دوره اي در تاریخ ایران آغاز شد ؟  .12

2 

 . نمره)/25گزینه ي مناسب را انتخاب کنید. (هر مورد  
 چه دوره اي بود؟  استمرار زندیه و افشاریه دوران نگاري تاریخ شیوه ي .13

 د) خوارزمی                ج) صفویه                 ب) ایلخانی               الف) سلجوقی
  انقالب صنعتی  ازکدام کشور آغاز شد؟  .14

 د) انگلستان            ج) فرانسه           ب) اسپانیا                الف) روسیه  
 کرد؟ واگذار روسیه بهچه کسی  قزاق را بریگاد تأسیس امتیاز .15

 د) مظفرالدین شاه                               ج) محمد شاه ب) احمد شاه       الف) ناصرالدین شاه                  
  ایران کرد؟ مختلف شهرهاي در جدید هاي مدرسه تأسیس براي زیادي کوشش عصر قاجار فرهنگی کدام شخصیت .16

 د زادهد) آخون         ج) میرزا ملکم خان              ب) میرزا حسین خان سپهساالر         الف)میرزا حسن رشدیه   
 داشت؟ سیاسی جدید مفاهیم با ساختن آن ها آشنا و مردم به بخشی آگاهی در بسزایی کدام عامل سهم .17

 د) انقالب هاي خارجی  ج) کتب سیاسی                     ب) سفرنامه ها                             الف)روزنامه
 شد؟  ملی در اروپا هاي دولت و کشورها گیريزمینه ساز شکل  م، کدام جریان هاي فکري 19 سده ي  در .18

 د) دموکراسی ج) فاشسیت                              ب) ملی گرایی              الف) کمونیسم     
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 . نمره)/25گزینه ي صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در پاسخنامه بنویسید. (هر مورد 
 .............................. از روشنفکران فرانسه  .19

 ...................  مستبدان و استبداد برابر در مقاومت و خواهی پایگاه آزادي .20

 ریاست دارالترجمه همایونی.............................. .21

 پایتخت کریم خان زند ..................................... .22

 سیمون بولیوار 
 مونتسکیو

 تبریز
 اعتمادالسلطنه

  شیراز

1 

 14نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه 
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                    دهمکالس : دواز

 1400-1401 اولپایانی                                                   آقاي صادقی نام دبیر :
 11/10/1400 :تاریخ امتحان                           و معارف رشته تحصیلی: انسانی

 صبح7ساعت شروع امتحان :                                3تاریخنام درس :                                                                                                    
 صفحه 2تعداد برگ سئوال :                 دقیقه   70مدت امتحان :                   شماره :                                                            

 



 ؟فراخواند ایران از را خود روسیه نیروهاي بلشویکی دولتدر اواخر جنگ جهانی اول چه حادثه اي باعث شد  .23
 

75/. 

 ./75 ؟بود  1919کدام شخصیت یکی از جدي ترین مخالفان قرارداد  .۲٤

 مورد 2برجاي گذاشت؟  ایران جدید مورخان بینش در عمیقی چه عواملی تأثیر .25

 

1 

 امیرکبیر به چه منظوري و کدام روزنامه را منتشر کرد؟  .26

 

1 

 یافت؟  چشمگیري کاهش صفوي عصر به زندیه نسبت و دوران افشاریه در خارج جهان با ایران اقتصادي و سیاسی چرا مناسبات .27
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 ؟ انقالبیون سوسیالیست روسی به چه نامی معروف بودند و رهبر آن ها که بود  .28

 
 

1 

 اصلی آقامحمدخان قاجار از سفر به مشهد بعد از تاجگذاري چه بود؟هدف  .29
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 دو مورد ؟مهمترین علل شروع جنگ جهانی اول را ذکر کنید .30

 

5/1 

 دستاوردهاي انقالب مشروطه را ذکر کنید؟ دو مورد  .31
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 جنگ  جهانی اول چه تاثیري بر مردم ایران داشت؟ .32
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 نبودند؟ خود استبدادي قدرت کامل اعمال به قادر قاجار شاهان چرا .33
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 5/1 چه بود؟ م 19 قرن در اروپا ویژه به جهان تاریخ تحوالت ترین مهم .34

 


