
 به نام خدا 

 دوازدهم انسانی -( ایران و جهان در دوره معاصر3تاریخ )

 

 بارم درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید. ردیف

 5/0 صحیح            غلط         جنگ های ایران و روسیه بر بینش مورخان ایران تأثیر جدی گذاشت.         1

 5/0 اش ابراهیم شاه به قدرت رسید.             صحیح             غلطافشار، برادرزادهپس از کشته شدن نادرشاه  2

 نشست.                                                                 او جای به در دوره محمدشاه قاجار، پس از عزل و کشته شدن قائم مقام فراهانی؛ میرزآقاخان نوری، 3

 صحیح             غلط                                                                                                   

5/0 

 از رویدادهای دروه ناصرالدین شاه است.روسیه،  به قزاق بریگادتأسیس  واگذاری امتیاز 4

 صحیح            غلط                                                                                                    

5/0 

 5/0 دوره قاجار، تمام خصوصیات و سبک بومی خود را از دست داد.  صحیح             غلطدر  یمعماری ایران 5

 کرد. تأسیس در استرآباد )گرگان( تحصیل دختران منظور به را دوشیزگان مدرسه خانم استرآبادی بی بی 6

 صحیح             غلط                                                                                                     

5/0 

  .است کرده تمجید جمهوری نظام ویژه به غربی نوین های اندیشه از خود سفرنامه در شیرازی صالح میرزا 7

 غلط         صحیح                                                                                                         

5/0 

  گزینه درست را انتخاب کنید. 

 تاریخی مورخان اروپایی به کاربرده است؟ کدام مورخ دوره قاجار،اصطالح حکمت تاریخی را درباره نتایج مطالعات 8

 ب(میرزافتحعلی آخوندزاده                         الف(ناظم االسالم کرمانی        

 د(رضاقلی خان هدایت                       ج(میرزاآقاخان کرمانی       

5/0 

 نادرست است؟زندیه -کدام گزینه درباره وضعیت هنر، معماری و شعر دوره افشاریه 9

 الف( نهضت بازگشت ادبی در دوره زندیه شکل گرفت.        

 ب( در دوره افشاریه، هنر ایرانی و هنر هندی با هم تلفیق شدند.

 ج(در دوره زندیه نقاشان ایرانی به تدریج هنر خود را با معیارهای هنری اروپا تطبیق دادند.

 ه هستند.زندیری دوره ثار باشکوه معماآ د(باغ دلگشا و کاخ خورشید از

5/0 

 کرد؟ اعالم خویش قلمرو از را جزئی رسماً هند انگلستان دولتپس از کدام واقعه،  10

 الف(تأسیس کمپانی هند شرقی و تسلط بر بخش های مختلف هند           

 ب(سرکوب شورش سربازان هندی  

 ج(ملقب شدن ملکه انگلستان به امپراتریس هند و بریتانیا

 د(ایجاد اختالف میان هندوها و مسلمانان و ضعیف شدن حکومت گورکانی

5/0 



 عبارات زیر در توصیف کدام فرمانروای قاجاری است؟ 11

 نفوذ و نظامی تهاجم با مقابله در اما بود موفق اوضاع داخلی به دادن سامان و کشور یکپارچگی حفظ در وی

 .ماند ناکام اروپایی سیاسی کشورهای

 الف(محمدشاه        ب(ناصرالدین شاه       ج(فتحعلی شاه        د(آقامحمدخان

5/0 

 کدام عهدنامه، میان ایران و روسیه منعقد شده است؟ 12

 مجمَلالف(فین کنشتاین       ب(آخال        ج(پاریس        د(

5/0 

 ساخت؟  نمایش تاالر یک دارالفنون فعلی محل در شاه ناصرالدین دستور کدام شخصیت به 13

 الف(میرزا تقی خان فراهانی                                          ب(میرزاحسین خان سپهساالر 

 د(محمدحسن خان اعتمادالسلطنه            الدوله                      اکبرخان مُزّین ج( میرزاعلی

5/0 

 شیوه در عظیم تحولی ایران، به اروپا از کشاورزی  جدید محصوالت ورود سلطنت کدام پادشاه قاجار، با دوره در 14

 شد؟ ایرانیان ایجاد تغذیه

 الف(مظفرالدین شاه        ب(محمدعلی شاه         ج(احمدشاه         د(ناصرالدین شاه

5/0 

کار کدام گروه در آستانه انقالب مشروطیت، فلک بستن و اخراج سه تن از علمای کرمان، برای مقابله با اف 15

 صورت گرفت؟                          

 الف(شیخیه           ب(بابیه             ج(بهائیت            د(اسماعیلیه  

5/0 

  به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

 5/0 جدید را بنویسید. مراکز آموزشی برپایی از رشدیه هدف 16

 مؤلف آثار زیر را بنویسید. 17

 تاریخ ذوالقرنین:الف( 

 ب(حقایق االخبار ناصری:

 ج( صدر التواریخ:

 د(رساله ایراد:

1 

 1 زمینه های پیدایش تاریخ نگاری جدید در ایران را توضیح دهید. 18

 1 بینش تاریخ نگاری معاصر )تاریخ نگاری جدید( ایران چه ویژگی دارد؟ 19

 1 شرایطی را مطرح کرد؟ )دو مورد(نادر در شورای دشت مغان برای قبول سلطنت چه  19

 1 در تاریخ انگلستان منظور از انقالب باشکوه چیست؟ 20

چه موضوعاتی را  م، از چه چیزهایی انتقاد و18ولتر و مونتسکیو دو تن از روشنفکران بزرگ فرانسه در قرن  21

 ترویج می کردند؟

1 



 1 .توضیح دهید سیدگی می کردند؟، محاکم عرف به کدام دسته از دعاوی ردر دوره قاجار 22

 1 علل شروع دوره دوم جنگ های ایران و روسیه را بنویسید. 23

 1 در تاریخ معماری ایران، منظور از بناهای کارت پستالی و بناهای موسوم به کاله فرنگی چیست؟ توضیح دهید. 24

 1 ناصرالدین شاه( را توضیح دهید.وضعیت هنر نقاشی در ایران دوره قاجار)دوره فتحعلی شاه و  25

 1 زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران را بنویسید.  26

 1 مهم ترین خواسته های معترضان در مهاجرت کبری و دور دوم اعتراضات را بنویسید. 27

  

 

 

 

 موفق و سربلند باشید.

 

 


