
 

 1صفحه 

 با یاد خدا نام خانوادگی: نام و
 آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل 

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 گروه آموزشی تاریخ

 (3) تاریخ :درس

 ایران و جهان معاصر 

 شماره داوطلب:

 نمره به عدد: نام دبیر:

 نمره به حروف:   کالس:

 امضاء دبیر: علوم انسانیدهم رشته ادبیات و زدوا :پایه

 10/1397/    تاریخ آزمون:    

 دقیقه 70  مدت آزمون:   15 تعداد سواالت:    2 تعداد صفحات:

 شود.تالش و کوشش است. آن لحظه که دست از تالش برداریم، مرگ آغاز می گیزند

 بارم سواالت ردیف

 خط بکشید. درست گزینهزیر  1

 نویسی سنتی پرداخت؟دورۀ قاجار، به انتقاد از تاریخ کدام مورخ درباری الف(

 میرزاآقاخان کرمانی(4 میرزامحمدصادق موسوی     (3       آخوندزادهمیرزافتحعلی (2        خان اعتمادالسلطنهمحمدحسن(1    

 است؟ (Rousseau)روسو بیانگر اندیشه سیاسی  ،کدام گزینه ب(

  تشکیل حکومت بر اساس قرارداد اجتماعی(4    تاکید بر اهمیت انتخابات(3   دفاع از حقوق بشر(2     اطاعت انسان از عقل(1    

 کردند؟ای در امور داخلی عثمانی دخالت میکشورهای اروپایی به چه بهانه پ(

  های قومی و مذهبییتحمایت از اقل (2                                           حل اختالفات مذهبی درون جهان اسالم (1    

   اقتصادی -کسب امتیازات سیاسی (4                                        ایجاد وحدت مذهبی میان ایران و عثمانی (3    

 است؟ کدام یک از آثار زیر، ترکیبی از سبک معماری ایرانی و اروپایی ت(

 العمارهشمس(4                             کاله فرنگی(3                              باغ دلگشا (2                                   د یکاخ خورش(1   

1 
 

 در مورد اصطالحات و مفاهیم زیر توضیح دهید. 2

 :مستوفیانالف( 

 استبداد صغیر:ب( 

1 

 گزینه مناسب را از جدول سمت چپ انتخاب و در جدول سمت راست بنویسید. شماره 3

 : ............طلبانه مردم آمریکای التینرهبر جنبش استقالل الف(

          : ...........گرایان ایتالیارهبر ملیب( 

 : ............الجزایررهبر مبارزات ضداستعماری پ( 

 : ..............های روسیهرهبر بلشویکت( 

 

 امیرعبدالقادر -1

 لنین -2

 سیمون بولیوار -3

 کاوور -4

  مارکبیس -5

1 

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 نگاری ایران است؟ ویژگی این کتاب چیست؟ کدام اثر بیانگرتغییر در بینش تاریخالف( 

 

 شد؟ب( چرا در دورۀ قاجار، برخی از نشریات در خارج ایران چاپ می

  علت رکود کشاورزی در دوره افشاریه چه بود؟پ( 

 ب باشکوه انگلستان چه بود؟ترین دستاورد انقالبزرگ( ت

 مورد(3ث( نظام تولید در دوره قاجار بر چه محورهایی استوار بود؟ )

 

 های دور اول مجلس شورای ملی، از سوی نمایندگان کدام قشر اجتماعی بیان شد؟ترین نطقج( داغ

 ریکا به جنگ جهانی اول را بنویسید.معلت ورود ایاالت متحده آچ( 

 

 ح( هدف از تشکیل جامعه ملل چه بود؟
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 را در مطالعات تاریخ معاصر ایران ارزیابی کنید. هاسفرنامهنقش  5
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 2صفحه 

 

 علل ناکارآمدی نظام اداری و دیوانی ایران در دوران افشاریه و زندیه چه بود؟ 6

 
 

1 

 قاجار را مقایسه نمایید.زند و آقامحمدخانخانهای اخالقی و شخصیتی کریمویژگی 7

 

 

1 

 های اقتصادی و اجتماعی گردید؟انقالب صنعتی باعث شکل گیری کدام پدیده 8

 

1 

 مورد( 2؟ )شدهای دور دوم ایران و روسیه شروع جنگ کدام عوامل باعث 9

 

1 

 نداشت؟ یین روابط دوامعلت برقراری روابط فرانسه با ایران در زمان ناپلئون چه بود؟ چرا ا 10

 
 

1 

 مورد( دو) چرا هنر نگارگری در عهد قاجاریه دچار تحولی اساسی شد؟ 11
 

 

1 

 از نظر نظام تعلیم و تربیت، چه تفاوتی میان مدرسه سپهساالر و دارالفنون وجود داشت؟ 12
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 دستاوردهای انقالب مشروطه را نام ببرید. 13

 

1 

 مورد(2گناهای انقالب مشروطه را ذکر کنید. )ها و تنترین چالشعمده 14

 

1 

 هر یک از سواالت پاسخ دهید.به  ، های زیرمتن با توجه به  15

قضات و و  اهل ایران از عقاید سالفه و سب و رفض نکول و مذهب جعفری را که از مذاهب حقه است قبول نموده» :1متن

  (.391)میرزا مهدی استرآبادی، جهانگشای نادری، ص « مس مذاهب شمارند.را خا آنو علماء و افندیان کرام روم اذعان کرده 

 را بنویسید؟متن باال های تاریخ نویسی الف( چهار مورد از ویژگی

 

مقاومت و ممانعت در  نباشد وکیل رعایا ]مجلس عوام[ والیتیفرضا اگر پادشاه حکمی صادر کند که موافق مصلحت » :2متن

چنین اگر خوانین ]مجلس اعیان[ و پادشاه متفق شوند و وکیل رعایا ده... جاری نخواهد شد. و همجریان حکم مزبور نمو

رعایا اراده در انتظام مهمی  راضی نبود، ایضا حکم آنها اگر مقرون به مصلحت بوده جاری نخواهد شد. و اگر پادشاه و وکیل

اند سه انگریز را مثل دستگاهی قیاس کرده . بالجمله دولتماندنمایند و خوانین قبول نکنند، مهم مزبور بدون تأثیر می

 (323-324 میرزا صالح شیرازی، ص مۀسفرنا)« ماندمختل میاال که هر سه گوشه منتظم بوده، امور دستگاه برقرار وگوشه، در صورتی

 یست؟ماندگی ایرانیان و پیشرفت اروپاییان چب( از دیدگاه نویسندگان آثار انتقادی، عوامل عقب

 
 

دهات بی سکنه عرض راه، الشۀ بسیار حیوانات بارکش که به واسطه قحطی سال پیش و نا امنی و غیره در هر چند » :3متن

های تازه احداث شده در نزدیک دهات و قصبات به ضمیمه احوال شود، قبرستاندیده می راهقدم در اطراف و بلکه در میان 

اگر گاهی در دهات دیده شوند که تازه می خواهند سرو  ،و کوچک مردم ستمدیدهانگیز زن و مرد بزرگ پریشان و رقت

 (.89، ص 4آبادی، حیات یحی، ج )یحیی دولت.« حقیقتا تاثرآور است ،سامانی بگیرند

 پ( آثار و نتایج جنگ جهانی اول برای ایرانیان چه بود؟
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 موفق و پیروز باشید


