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 نمره 7   را مشخص کنید.ر درست یا نادرست بودن عبارتهای زی* 
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 غ      ص       میرزاصالح شیرازی در سفرنامه اش از نظام حکومتی مشروطه انگلستان انتقاد کرده است.   .2

 نمره 7درست را انتخاب کنید. گزینه **
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 بحث شده است.و لزوم تغییرات جدی در سلطنت الف(در آن از ویژگیهای منفی جامعه غیردینی غرب 
  ا است.سفر مؤلف به اروپ بوف از روشنفکران دوره قاجار و موضوع آن گزارشحیم خان طالالردب( اثر عب

 با نثری ساده اوضاع نابسامان کشور را بیان کرده است.حاج زین العابدین مراغه ای نویسنده آن  ج(
 میرزایوسف خان مستشارالدوله و موضوع آن بیان ویژگی های مثبت تمدن غربی است.اثر د(

 جنگ جهانی اول در دوره پادشاهی....................... و نخست وزیری ............................. روی داد. .4

 سپهدار اعظم-ب(محمدعلی شاه                سپهدار اعظم             -(احمدشاهالف
 ستوفی الممالکم-مستوفی الممالک                           د(محمدعلی شاه-ج(احمدشاه

را  در آن وجود دارد. دو مورد چهار غلط تاریخی ق( است7979-7229سلطنت ناصرالدین شاه)تن زیر درباره دوره م .5
 نمره7              پیدا کرده و اصالح کنید.

 تیانی،شیت اهلل میرزاحسن آآ روبه رو شد. و مردم با مخالفت علماامتیازات اقتصادی و فرهنگی به بیگانگان  واگذاری
ورخان محاج میرزا آقاسی واگذار شده بود.  داشت. این امتیاز در دوره صدرات رهبری مخالفان علیه امتیاز رویتر را بر عهده

، قرارداد این دورهقرارداد  دیگراستبداد دانسته اند.  قرارداد رویتر را نخستین حرکت فراگیر بر ضد مبارزات مردمی علیه
 .داین قرارداد با نام قرارداد تالبوت نیز شناخته می شو حاج مالعلی کنی روبه رو شد. یت اهللرژی است که با مخالفت آ

 خ دهید.س*** به پرسش های زیر پا
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  ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد. الف(
 بدست آوردند. را در ایران ب(روس ها حق قضاوت کنسولی برای اتباع خود
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 ب(محتوای این قرارداد را بنویسید.            الف(این قرارداد میان کدام کشورها بسته شد؟
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