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 .......: آزمونتاریخ 

  طراح آزمون:

 آموزش و پرورش منطقه / ناحیه .........مدیریت 

 دبیرستان دوره دوم متوسطه ..............

 ایران و جهانِ معاصر( ۳خ )تاری درسنوبت اول سؤاالت امتحان 

   انسانی رشتهدوازدهم پایه 

 
 

 

 بارم شرح سواالت ردیف

 
 
 

 سؤاالت 2 از  1  صفحه 

 

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی جمله الف

 غ  ص  رود.های تاریخ نگاری جدید به شمار میتوجهی به علل و نتایج رویدادها و تحوالت تاریخی از ویژگیبی -1

دوره قاجاریه است و براساس آن تحول چشمگیری در شعر و ادب فارسی پدید آمد.نهضت بازگشت ادبی مربوط به  -2

 غ  ص  

 غ  ص  عصر قاجار تغییر چندانی در فنون کشاورزی ایران ایجاد نکرد. درتجاری شدن کشاورزی ایران  -3

ان اختصواص داشوت.  های دوره اول مجلس شوورای ملوی بوه نماینودگان اصونای و پیشوه ور      ترین نطقبیشترین و داغ -4

 غ  ص  

1 
 

 است؟ «ب»مربوط به کدام نویسنده در ستون  «الف»های زیر در ستون هر یک از کتاب ب

 «الف»ستون 
 

 «ب»ستون  
 

  تاریخ بیداری ایرانیان  -5

  جهانگشای نادری -6

  تاریخ گیتی گشا -7

  صدرالتواریخ -8

 

 

 میرزا محمدصادق موسویالف ) 

 شیرازی ( خاوریب 

 محمدحسن خان اعتمادالسلطنهج ) 

 ناظم االسالم کرمانید ) 

 میرزا مهدی خان استرآبادیو ) 
 

1 

 ای زیر پاسخ دهید.به سؤاالت چهار گزینه ج

های وسیعی از شمال آفریقا و آسیای غربی تا اروپای میالدی توانست بر بخش 18های زیر، در قرن کدام یک از گزینه -9

 شرقی حکومت کند؟

 گورکانیان هندالف )  افشاریان در ایرانب )  امپراتوری عثمانیج )   )صفویان در ایران د 

 براساس کدام معاهده، ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای خزر محروم شد؟ -11

 گلستانالف )  ترکمانچایب )  آخالج )  پاریسد ) 

 میان کدام کشورها و با چه هدفی بسته شد؟ 1917معاهده  -11

 حل اختالفات در ایران، افغانستان و تبت -( انگلستان و روسیهالف 
 خروج از انزوای سیاسی و پایان دادن به برتری جویی آلمان -روسیه( انگلستان و ب 

 حل اختالفات در ایران، افغانستان و تبت -( انگلستان و فرانسهج 

 خروج از انزوای سیاسی و پایان دادن به برتری جویی آلمان -( انگلستان و فرانسهد 
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 کنید.داخل پرانتز کامل جاهای خالی را با کلمه مناسب  د

های لر بود، مدعیان حکومت را شکست داد و که از طایفه خان(لطفعلی)کریم خان زند / پس از کشته شدن نادرشاه،  -12

 مناطق زیادی از ایران را در اختیار گرفت.
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 خانوادگی:نام و نام

 دقیقه 099دت آزمون: م

 .......تاریخ آزمون: 

 مدیریت آموزش و پرورش منطقه / ناحیه .........

 دبیرستان دوره دوم متوسطه ..............

    انسانی رشتهدوازدهم پایه  تاریخ درسنوبت اول سؤاالت امتحان 
 

 بارم شرح سواالت ردیف

 

 سؤاالت 2 از  2  صفحه

  شد.اولین روزنامه در ایران توسط میرزا صالح شیرازی با عنوان )وقایع اتفاقیه / کاغذ اخبار( در تهران منتشر  -13

  ، افغانستان و هرات از ایران جدا شد.(/ گلد اسمیت)پاریس ی در دوره حکومت قاجار به موجب معاهده -14

که در تبعید به سر / لنین(  )استالین به رهبری هابلشویکگروهی از انقالبیون سوسیالیست روسی معروی به  -15

 به روسیه بازگشتند. ها(/ فرانسوی هاآلمان)بردند، با حمایت می

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ه

  کدام حکومت نقش مهمی در گسترش اسالم و زبان فارسی در هندوستان داشت؟ -16

ها در زمینه تأسیس نیروی دریایی در دریای مازندران و خلیج فارس کدام پادشاه درصدد برآمد از دانش انگلیسی -17

 استفاده کند؟

 ماجرای بانک استقراضی میان ایران و کدام کشور به وجود آمد؟ -18

 ی اصول قانون اساسی کشور ما در دوره مشروطه از اصول قانون اساسی کدام کشورها اقتباس شده بود؟هعمد -19

  جلب پشتیبانی سربازان، کشاورزان و کارگران بر آمد؟ دکدام شخصیت انقالبی با طرح سه شعار اساسی درصد  -21

 

5/1 

5/1 

 

5/1 

5/1 

5/1 

   به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. و

 75/1  سه مورد از عواملی که تأثیر عمیقی در بینش مورخان جدید ایران بر جای گذاشت را بنویسید. -21 

 75/1 شوند؟ حاکمان و والیان ایاالت و والیات در دوران قاجار از میان چه کسانی انتخاب می -22 

 75/1  شیوه تولید خرده کاالیی را در نظام اقتصادی عصر قاجار توضیح دهید. -23 

 75/1  های بست نشینان سفارت انگلستان در تهران و قم چه بود؟مهم ترین خواسته -24 

 1  تفاوت بینش مورخان سنتی را با تاریخ نویسان جدید بیان کنید. -25 

 1 پتر کبیر با چه اقداماتی کشور روسیه را در مسیر پیشرفت و توسعه طلبی سیاسی و نظامی قرار داد؟  -26 

 1 انقالب صنعتی چگونه موجب تغییر مناسبات انسانی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و جهان گردید؟  -27 

 1  قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خود چه بود؟ دالیل ناکامی نادر در ایجاد ثبات و امنیت پایدار و انتقال آرام -28 

 1 پرداختند؟ محاکم شرع در عصر قاجار به چه اموری می -29 

 1  در نتیجه چه شرایط سیاسی و اجتماعی، مراکز آموزشی جدید در دوره قاجار تأسیس شد؟ -31 

 1  چه عواملی سبب رشد تولید و تجارت فرش در دوران قاجار شد؟ -31 

 1  ها به چه مناطقی یورش برد؟با هدی دستیابی به دریاهای گرم و آبراه 19ارتش روسیه در قرن  -32 

 1 ؟ ، ایران چگونه تقسیم بندی شد1915براساس قرارداد  -33 

 5/1  ها و علل سیاسی نارضایتی مردم در بعد داخلی، در دوران پیش از مشروطه را بنویسید.سه مورد از زمینه -34 
 


