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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 70/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه(دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگی نام 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 شاهیآقای نام دبیر:  0 تاریخ درس: 6076-6072سال تحصیلی  دوازدهم پایه : 2و  6صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی(:  ) رشته  

 

 نمره(1)جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید. 
 22/7 اساس کار تاریخ نگاری سنتی ، بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود. -6 

 22/7 حل و فصل دعواهای خانوادگی و ارث از وظایف محاکم عرف در دوره قاجار بود. -2 

 22/7 وزارت مالیه به ریاست مستوفی مسولیت محاسبه و گرد آوری مالیات ها را در دوره قاجار برعهده داشت. -0 

 22/7 م. شکل گرفت. 61مبارزات مردم سودان به فرماندهی امیر عبدالقادر بر ضد استعمار فرانسه در قرن  -0 

 نمره( 1)جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 
 2/7 مناطق خوارزم و ماورالنهر از ایران جدا و به روسیه واگذار شد.  -----------بر اساس قرارداد  -2 

 2/7 مشهور است. -----------مهاجرت روحانیون ومردم به شهر ری و تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم به مهاجرت  -1 

  نمره( 5/0)سواالت چهارگزینه ای : 
 22/7 کدام یک از شخصیت های زیر فتوای تحریم توتون و تنباکو را صادر کرد ؟ -0 
 (آ یت اهلل بهبهانی4 میرزای شیرازی( 3 ( شیخ فضل اهلل نوری2 ( آیت اهلل طباطبایی1 

 22/7 کدام مورد جزء بناهای کارت پستالی است ؟ -8 
 خانه بروجردی ها (4 کاخ گلستان (3 کالت نادری( 2 شمس العماره( 1 

 نمره( 1)ظهار نظر و قضاوت : ا
 6 می کردند ؟ به نظر شما کشورهای اروپایی به چه بهانه ای در امور داخلی امپراتوری عثمانی دخالت -1 

 نمره(1)مقایسه پدیده های تاریخی : 
 6 تفاوت عقاید و باورهای ولتر و روسو دو روشنفکر فرانسه در آستانه انقالب کبیر فرانسه را بنویسید. -67 

 نمره( 5/15:)سواالت تشریحی
 6 رگونی بینش مورخان ایرانی داشت ؟کدام رویدادها و عوامل تاثیرات فراوانی در دگ -66 

 6 چه دالیلی باعث ناکارآمدی ساختار اداری و دیوانی کشور در دوران افشاریه و زندیه شده بود ؟ -62 

 6 چه عواملی باعث ضعف و انحطاط امپراتوری گورکانیان هند شد ؟ -60 

 6 پیامدهای مهم انقالب صنعتیرا بیان کنید ؟  -60 

 6 یر محمد شاه قاجار بود ؟ چه عواملی باعث عزل و قتل قائم مقام فراهانی وز -62 

 2/6 چرا پادشاهان قاجار همیشه قادر به اعمال کامل قدرت استبدادی خود  نبودند ؟  -61 

 6 پیامدهای زیانبار معاهده ترکمانچای برای کشورمان چه بود ؟  -60 

 6 قشر و طبقه روحانیون در دوره قاجار چه جایگاهی در جامعه داشتند ؟  -68 

 6 رغم رکود صنایع دستی در دوره قاجار ، صنعت فرش رشد و رونق ویژه ای یافت ؟ چرا علی -61 

 6 نهضت تحت رهبری روحانیون در عصر قاجار بر چه پایه هایی استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟  -27 

 6 به هنگام مهاجرت کبری چه خواسته هایی مطرح شد ؟ )چهار مورد (  -26 

 6  دولت روسیه به چه دالیلی با انقالب مشروطه ایران مخالفت می کرد ؟ ) دو مورد ( -22 

 6 چرا و چگونه ایران را میان خود تقسیم کردند ؟  6170روسیه و انگلستان بر اساس قرارداد  -20 

 6 م. زمینه ساز شکل گیری دولت های ملی جدید در اروپا شد ؟  61چه عواملی در قرن  -20 

 6 مهمترین علل شروع جنگ جهانی اول رابیان کنید ؟  -22 

 موفق باشید  
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  3اسخ نامه تاریخ پ

 نمره(1جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید. )

 غلط -0 صحیح  -0 غلط -2 صحیح -6 

 نمره( 1جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. )

 مهاجرت صغری  -1  قرارداد آخال   -2 

  نمره( 5/0ای : ) سواالت چهارگزینه

 گزینه الف شمس العماره -8 گزینه ج میرزای شیرازی -0 

 نمره( 1اظهار نظر و قضاوت : )

 به بهانه دفاع از حقوق اقلیت های این کشور -1 

 1 نمره(1مقایسه پدیده های تاریخی : )
اهمیت انتخابات تاکید داشت وتشکیل حکومترا حاصل قرارداد ولتر از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می گفت اما روسو بر  -11 

 اجتماعی می دانست.

 سواالت تشریحی
 انقالب مشروطه ، نفوذ و دخالت کشورهای استعمارگر ، جنگ های جهانی اول و دوم و اشغال ایران ، جنبش ملی شدن نفت و انقالب ایران -11 

 امی گری ،بی ثباتی سیاسی و کوتاه بودن دوران استقرار سلسله های مذکوربه سبب حاکمیت عناصر ایلی ، غلبه تفکر نظ -12 

 اختالف و دشمنی میان هندو ها و مسلمانان؛سوءمدیریت و ضعف شاهان ؛دسته بندی و توطئه درباریان و ورود استعمارگران -13 

 هره کشی از کارگران در اروپا(افزایش استثمار و ب2( گسترش استعمار و غارت کشورهای آسیایی و افریقایی  1 -14 

 تدابیر قائم مقام موجب سر و سامان یافتن امور کشور شد اما ایستادگی او در مقابل زیاده خواهی های انگلستان و تالش برای کاستن دخالت-11 

 ناروای محمدشاه و درباریان در امور کشور ، اسباب دسیسه گری مخالفانش را فراهم آورد.

از سوی دیگر نفوذ اجتماعی  و فاقد ابزارهای الزم مانند نظام اداری کارآمد و ارتش ثابت و حرفه ای برای اعمال قدرت مطلقه بودند وزیرا از یک س -11 

دامنه قدرت و اختیار شاهان را تا حدودی کاهش  و دینی روحانیت و قدرت سیاسی و نظامی ایالت و نفوذ و دخالت های قدرت های استعمارگر

 می داد.

کشور حق مصونیت قضایی  میلیون تومان غرامت به دولت روسیه بپردازد ونیز  به اتباع آن 1در معاهده ترکمانچای ، ایران متعهد گردید که مبلغ  -11 

 )کاپیتوالسیون( بدهد و جدایی بخش از دشت مغان و نخجوان از ایران

به سبب  همینطور بودند و ن درمیان مردم نفوذ فراوانی داشتند و متکفل امور دینیآنان از دیر باز بدلیل بافت و ساختار مذهبی جامعه سنتی ایرا -11 

 نظارت بر موقوفات و دریافت وجوهات شرعی از نظرمالی مستقل از حکومت بودند.

ی و سرمایه گذاری خارجی جهان ارزانی نیروی کار ف طرح و نقش های زیبا و متنوع ،هنرمندی و ظرافت بافندگان ایرانی از یکسوو تقاضای بازار -11 

 در تولید و تجارت سبب رشد تولید و صادرات فرش در دوران قاجار شد.

اساس این نهضت بر مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی و تالش برای برقراری عدالت در مملکت قرار داشتتا با ایجاد عدالتخانه و  -21 

 قوانین اسالمی از لجام گسیختگی آنها جلوگیری کند.درالشوری قدرت شاهان را محدود و با اجرای 

(تشکیل دارالشوری یا مجلس  4 (ایجاد عدالت خانه3(فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران 2(برکناری عین الوله از صدارت 1 -21 

 نمایندگان

( پیشگیری از قیام ملت 3ه محمدعلی شاه که طرفدار شاه بود.(کمک ب2( جلوگیری از نفوذ انگلیس که از مشروطه طلبان حمایت می کرد.1 -22 

 های منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی تحت تاثیر پیروزی مشروطه خواهان ایران

آنها اختالف ها را کنار گذاشته  با در خطرقرارگرفتن مستعمره های روس و انگلیس در جاهای دیگر دنیا توسط استعمارگر جدید یعنی آلمان ، -23 

 ایران را بین خود به سه منطقه تقسیم کردند. 1111و به موجب قرار داد 

 دو جریان فکری ملی گرایی و آزادی خواهی زمینه ساز شکل گیری کشور ها و دولت های ملی جدید شد. -24 

قه و دخالت برسر منط توسعه و نفوذ اختالف مرزی و دشمنی شدید آلمان و فرانسه ؛ مسابقه تسلیحاتی و رقابت بر سرمستعمرات؛ اقدام برای -21 

 بالکان


