
  تاریخ: 3به نام ایزد دانا و توانا                                               امتحان سه درس اول تاریخ 

 دقیقه 05وقت آزمون:نام و نام خانوادگی:                                                نوع آزمون تستی و تشریحی                         

 

 سواالت تستی

 از برجسته ترین ویژگی های تاریخ نگاری سنتی ایران نیست؟-1

 Oد:بی توجهی به سنجش منابع      Oج:توجه به نقد منابع    Oب:داشتن روحیه تملق    Oالف:تاکید بر مصنوع نویسی 

 پیش درآمد محسوب می شود؟ ،کدام اتفاق زیر نسبت به بقیه موارد-9

 O د:همه موارد  Oج:درک عقب افتادگی ایرانیان O ب:توجه نخبگان ایرانی به غرب  O الف:جنگ های ایران و روسیه

 ترجمه کتاب های نویسندگان اروپایی از چه زمانی در دوره قاجار شروع شد؟-3

 O د:موارد الف و ب O شاه وره ناصر الدینج:دO ب:دوره ولیعهدی عباس میرزا O الف:دوره حکومت فتح علی شاه

 اولین رییس دارالترجمه همایونی عصر ناصرالدین شاه قاجار کدام مورد زیر است؟-4

 O ب:میرزا ملکم خان         O الف:میرزا حسن خان اعتماد السلطنه

 O د:میرزا حبیب مشیر الدوله                O :میرزا حسین خان سپهساالر ج

 مورد زیر از پیشگامان تاریخ نویسی جدید و منتقدان بر تاریخ نویسی سنتی نمی باشد؟کدام -0

 O زادهد:آخوند       O  ج:جعفر خورموجی        O ب: باستانی پاریزی        O الف:خاوری شیرازی

 اساس کار تاریخ نگاری سنتی .............بود-6

 Oب:بررسی زندگی اقتصادی مردم                                        O الف:بررسی زندگی پادشاهان

 O د:موارد ب و ج                        O سی زندگی سیاسی مردم و نقش آنانرج:بر

 است؟ نقش مردم در تحوالت هم اهمیت داده به کدام مورد زیر اولین اثر تاریخی ایران می باشد که در آن-7

 O د:تاریخ بیداری ایرانیان   O ج:تاریخ مردم ایران   Oب:تاریخ اجتماعی ایران   O ایرانالف:تاریخ مشروطه 

 بیشترین سفرنامه ها به جا مانده است که در پژوهش های تاریخی آن عصر کاربرد فراوانی دارد؟ قاجار کدام یک از پادشاهاناز-8

 O د:هیچکدام           Oج:مظفرالدین شاه             O ب:فتح علی شاه                O الف:ناصر الدین شاه

 چرا برخی از روزنامه های عصر قاجار در خارج از ایران منتشر می شدند؟-2

 Oب:چون حکومت قاجار ماهیت استبدادی داشت      Oالف:چون نویسندگان آنان در خارج از ایران زندگی میکردند 

 O د:همه موارد                    O وجود نداشتدر ایران ج:چون دستگاه های چاپ روزنامه به اندازه کافی 

 باشد؟ اولین روزنامه چاپ شده در تاریخ ایران کدام مورد زیر می-15

 O د:حبل المتین                  Oج:کاغذ اخبار                 O ب:قانون         Oالف:وقایع اتفاقیه 

            ؟کدام دولت خارجی زیر به دلیل مشاهده توانایی نادر و جنگجویانش پیش از برخورد نظامی نیروهای خود را از ایران بیرون بردند-11

 O د:هیچکدام              O ج:روسیه             O ب:هندوستان    O لف:عثمانیا

 



 کدام گزینه صحیح می باشد؟-19

 O ب:نادر شاه یک پادشاه ناموفق در امر کشور داری بود                 O الف:نادر شاه یک فرمانده نظامی قابل بود

 O د:همه موارد                 O ج:نادرشاه زمینه را برای انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه ایجاد نکرد

 ...می باشددلیل اصلی ناکامی نادر شاه..............-13

 O ب:نارضایتی مردم بخاطر دریافت مالیات های سنگین                       O الف:بدگمانی به اطرافیان

 O د:همه موارد                  O ج:اشتغال پیوسته او به جنگ

 به دوران صفویه چه بود؟دلیل اصلی کاهش مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان خارج در دوره افشاریه و زندیه نسبت -14

 O الف:نوع نگاه پادشاهان صفوی که تجارت با اروپا را پر سود میدانستند

 O ب:درگیری های داخلی و بی ثباتی دوران زندیه و افشاری

 O د:همه موارد                Oج:حمالت کشورهای خارجی مانند عثمانی و روسیه به ایران در دوران افشاریه و زندیه 

 هدف نادرشاه از برقراری معافیت های مالیاتی برای انگلیسی ها چه بود؟-10

 O ب:استفاده از آنان برای ساخت کارخانه توپ سازی                   O الف:استفاده از آنان برای ساخت نیروی دریایی

 O د:هیچکدام           O ج:استفاده از آنان برای شکست عثمانی ها و روس ها

 زمان کدام پادشاه زیر کشور های خارجی موفق به اخذ امتیاز انعقاد قرارداد تجاری از ایران نشدند؟در -16

 O د:ناصرالدین شاه قاجار         O ج:فتح علی شاه قاجار     O ب:نادرشاه افشار     O الف:کریم خان زند

 بود؟ایاالت و والیات در عصر افشاریه و زندیه چگونه ی اداره  ی شیوه-17

 O ب:حاکم هر ایالت رییس یک قبیله از همان منطقه بود                          Oالف:مستقل اداره می شدند 

 O د:هیچکدام                           Oج:همانند دوره صفویه بود 

 فتادچرا اقتصاد و کشاورزی و تجارت در عصر افشاری از رونق ا          کدام گزینه صحیح است؟ -18

 Oب:مالیات سنگین                 O الف:اشتغال بخش هایی از ایران توسط روس ها و عثمانی ها

 O د:همه موارد                            O ج:جنگ های داخلی و آشوب های ناشی از آنان

 در چه دوره ای آغاز شد؟ ادبی بازگشت نهضت -12

 O د:قاجاریه               Oج:زندیه                    O ب:افشاریه                O الف:صفویه

 کدام گزینه در مورد منطقه کالت در دوره نادرشاه صحیح می باشد-95

 O ب:به عنوان محل نگهداری خزاین نادر بود              O الف:کالت در واقع پایتخت نادر محسوب می شد

 O د:همه موارد                          O ج:کالت یک منطقه نظامی و امنیتی بود

 چه بود؟ 12بهانه ی اصلی دخالت کشورهای اروپایی در امور داخلی عثمانی در قرن -91

  O ب:تالش برای سرنگونی امپراطوری عثمانی                                  Oالف:گسترش قلمرو خود 

 O ها اقلیتد:دفاع از حقوق                    O ج:رقابت کشورهای اروپایی با یکدیگر



 که به هند وارد شدند کدام گزینه زیر است؟ اروپایی استعمارگر تهایدول نخستین-99

 O د:انگلستان              O ج:پرتقال و انگلستان           Oب:فرانسه و انگلستان           Oالف:پرتقال و اسپانیا 

 شرکت های تجاری با نام کمپانی هند شرقی نمودند؟ ،کدام کشورهای استعماری در هند-93

 O اسپانیا-پرتقال-ب:فرانسه                                Oانگلستان -اسپانیا-الف:فرانسه

 O انگلستان-هلند-د:فرانسه                                     Oاسپانیا -پرتقال-ج:فرانسه

 برای استقالل از انگلستان گردید؟کدام عامل باعث تالش مردم آمریکا -94

 O ب:تحریک آمریکایی ها توسط فرانسوی ها           O الف:اخذ مالیات های سنگین انگلیسی ها از آمریکاییان

 O د:موارد الف و ب                             O ج:عالقه آمریکایی ها برای استقالل کشورشان

 قاجار.............. کدام گزینه درست است: فتح علی شاه-90

 O کشور ناموفق و در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی هم نا موفقگی الف:در حفظ یکپارچ

 O کشور موفق و در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی هم موفقیکپارچگی ب:در حفظ 

 O مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی موفقکشور ناموفق و در یکپارچگی ج:در حفظ 

 O کشور موفق و در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشور های اروپایی ناموفقیکپارچگی د:در حفظ 

 کدام گزینه صحیح است-96

 O لی شاه بودالف:میرزا ابوالقاسم فراهانی وزیر ناصرالدین شاه و میرزا تقی خان فراهانی وزیر فتح ع

 O وزیر محمد شاه قاجار بودند خان نوری ب:میرزا ابوالقاسم فراهانی وزیر ناصرالدین شاه و میرزا آقا

 O ج:میرزا ابوالقاسم فراهانی وزیر محمد شاه و میرزا تقی خان فراهانی وزیر ناصرالدین شاه بود

 O د:موارد الف و ج

 ر را برای اخذ تمدن تشویق به سفر اروپا می کرد؟کدام یک از وزرای زیر ناصرالدین شاه قاجا-97

 O د:هیچکدام     O ج:میرزا ابوالقاسم فراهانی       O انلطب:امین الس     O ن سپهساالریرزا حسین خاالف:م

 دالیل عدم موفقیت قاجار ها در ایجاد قدرت کامل استبدادی و قدرت نامحدود کدام مورد زیر است؟-98

 O ب:دخالت حرمسرا و نفوذ روحانیون            O الزم مانند نظام اداری و ارتش ثابتالف:نبود ابزارهای 

 O د:همه موارد                                      O ج:دخالت کشورهای استعمارگر

 کدام یک از موارد زیر از وزارت خانه های اولیه حکومت قاجار نبودند ؟-92

 O د:عدلیه                        Oج:جنگ                      O ب:داخله                     O الف:مالیه

 کدام مورد از دالیل آغاز درگیری های دور دوم ایران و روسیه در دوران فتح علی شاه به شمار می رود؟-35

    O الف:مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامه گلستان

 O روس ها بودندتحت ستم عهدنامه گلستان که طبق ب:کمک خواهی مردم مسلمان 

 O د:همه موارد          O ج:ادعاهای ارضی جدید روس ها 



 سواالت تشریحی

 ون چه بود؟ئعلت اساسی توجه فرانسه به ایران در زمان ناپل-1

 چرا روابط ایران و فرانسه در زمان فتح علی شاه به شکست انجامید؟-9

 انقالب صنعتی چه پیامدهایی داشت؟-3

 بینش تاریخ نگاری نوین ایران بر چه محورهایی استوار است؟-4

 


