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 موسوی . تاریخ گیتی گشا                                                                ب. میرزا محمد صادق2

 ناظم االسالم کرمانی. پ                                  . صدر التواریخ                                 3

 ت. میرزا حسن خان اعتماد السلطنه                                                     . تاریخ جهانگشای نادری4

 میرزا مهدی خان استرآبادیث.                                                                                      

 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 . کدام حکومت نقش مهمی در گسترش اسالم و زبان فارسی در هندوستان داشت.؟13

 . کدام پادشاه در صدد برآمد از دانش انگلیسی ها  در زمینه تاسیس نیروی دریایی در دریای مازندران و خلیج فارس استفاده کند.؟14

 قراضی میان ایران و کدام کشور به وجود آمد.؟   ترای بانک اس. ماج15

 . عمده اصول قانون اساسی کشور ما در دوره مشروطه از اصول قانون اساسی کدام کشورها اقتباس شده بود.؟ 16

   آمد.؟کدام شخصیت انقالبی در روسیه با طرح سه شعار اساسی در صدد پشتیبانی سربازان، کشاورزان و کارگران بر. 17

 به سئواالت زیر پاسخ کامل دهید.

   . سه مورد از عواملی را که تاثیر عمیقی در بینش مورخان جدید ایران برجای گذاشت، دکر کنید.؟18

   .تفاوت بینش مورخان سنتی را با تاریخ نویسان جدید بیان کنید.؟ 19

   بیان کنید.؟ را آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خوددالیل ناکامی نادر در ایجاد ثبات و امنیت پایدار و انتقال . 21

   . انقالب صنعتی چگونه موجب تغییر مناسبات انسانی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و جهان گردید.؟21

   . حاکمان و والیان ایاالت و والیات در دوران قاجار از میان چه کسانی انتخاب می شدند.؟22

  چه اقداماتی کشور روسیه را در مسیر پیشرفت و توسعه طلبی سیاسی و نظامی قرار داد.؟. پتر کبیر با 23

    محاکم شرع در عصر قاجار به چه اموری می پرداختند.؟. 24

   چه گروههایی در مراکز تولید به کار اشتغال داشتند.؟ ،اقتصاد شهری تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی ویژه . در شیوه25

     اجتماعی، مراکز آموزشی جدید در دوره قاجاریه تاسیس شد.؟ -نتیجه کدام عوامل سیاسی . در26

   . چه عواملی سبب رشد تولید و تجارت فرش در دوران قاجاریه شد.؟27

  . مهم ترین خواسته های بست نشینان سفارت انگلستان در تهران و قم چه بود.؟28
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  بیان کنید.؟ را ، در دوران پیش از مشروطیتنارضایتی مردم از بعد داخلی  یاسی. سه مورد از زمینه ها و علل س29

  با هدف دستیابی به دریاهای گرم و آبراهها چه مناطقی را مورد تهاجم خود قرار داد.؟ 19ارتش روسیه در قرن . 31

    میالدی برای ایران چه بود.؟ 1915. نتیجه قرارداد 31

  21جمع بارم                                                  ت تشریحی پشت برگه امتحانی پاسخ دهید. موفق باشید به سئواال        
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