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 لف( سواالت چهار گزینه ای ) ارزش هر پاسخ درست نیم نمره می باشد (.ا

 است؟ نادرستکدام گزینه در رابطه با تاریخ نگاری سنتی -1

 ( بی توجهی به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی مردم 1

 ( بی توجهی به علل و نتایج رویداد ها و تحوالت تاریخی 2

 ( تاکید به مفهوم متکلف نویسی و پرهیز از ساده نویسی 3

 ( عدم وجود روحیه تملق و چاپلوسی 4

 تاریخ مشروطه ایران و زندگانی شاه عباس اول چه کسانی بودند؟ های به ترتیب مولفان کتاب -2

 فلسفی  –( کسروی 2اقبال آشتیانی                                        –( حسن پیرنیا 1

 کسروی  –( فلسفی 4حسن پرنیا                                         –( اقبال آشتیانی 3

 کریم خان، برخالف سنت معمول، از پذیرش عنوان شاه امتناع کرد و خود را ......... خواند. -3

 ( خان زند2          ماءوکیل العل( 1

 ( خان ایران4          ( وکیل الرعایا3

 مربوط به کدام حکومت می باشد؟ بنای معروف کاخ خورشید  -4

 ( قاجار 4( زند                           3( افشار                       2                         ( صفویه1

 اولین اقدام آقا محمد خان پس از تاج گذاری چه بود؟ -5

 ( حرکت به سمت قفقاز 2                                ( لشکرکشی به خراسان              1

 ( تصرف مازندران  4                            ( برچیدن حکومت لطفعلی خان زند    3

 عهد نامه فین کنشتاین بین کدام کشور ها منعقد شد؟  -6

 ( فرانسه و روسیه 2( ایران و انگلیس                                                     1

 ( ایران و فرانسه 4روسیه                                                       ( ایران و3

 کدام گزینه درست است؟ -7

 در دوره قاجار وضع اقتصادی عشایر از روستاییان بهتر بود. ( 1

 ( شیوه تولید روستاییان شبانکاری بود. 2

 ( در آستانه جنگ جهانی اول زمین های وسیعی از ایران زیر کشت ذرت بود. 3

 ( حاج مالهادی سبزواری نویسنده کتاب تاریخ بیداری ایرانیان است. 4

 باشد.  نمیشکل گیری انقالب مشروطه  زمینه های از  -8

  1907د انعقاد قرار دا( 2                        از دست رفتن بخشهای از ایران ( 1

  مخالفتهای مردم و علما با استبداد و استعمار( 4                              غلبه ی استعمار بر مملکت ( 3

 کدام عامل باعث شکل گیری مهاجرت کبرا شد؟  -9

 ( ماجرای بانک استقراضی 2                                      ( ماجرای نوز بلژیکی  1

 ( به چوب بستن بازرگان4         شهادت یک طلبه      ( درگیری های تهران و 3
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 است؟  نادرستکدام گزینه  -10

  ن به رهبری مهدی سودانی در مقابل انگلستان بود. قیام مهدیون در سودا( 1

 عبدالقادر بر ضد ارتش فرانسه بود.  امیر( مبارزات مردم الجزایر به فرماندهی 2

 ( رهبر جنبش استقالل طلبانه مردم آمریکای التین سیمون بولیوار بود. 3

  اتحاد هندوها و مسیحیان بر ضد استعمار هند ( 4

 ب( جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 

 خ جهانگشای نادری است.....  مورخ دربار نادر شاه افشار و نویسنده تاری............ -11

 ..... را بازتاب داد.   .........میرزا محمد جعفر خورموجی نخستین کسی است که واقعیت قتل .. -12

عمیل و   ی میزا آقا خان کرمانی معتقد بود که مورخان جدید اروپایی با بررسی سییر ویوادو و ملاهعیه    -13

 ... می نامند.  .........نتایج رویداد ها به قوانینی دست یافته اند که آن را ...

 ه زند را وفظ کند.  ل.. آخرین فرمانروای زند با وجود شجاعت و هیاقت نتوانست سلس.............. -14

   .. ، نواده ، تیمور گورکانی تاسیس کرد..........وکومت گورکانیان هند را ..... -15

 ... را بر انداخت و خود رئیس جمهور انگلستان شد.  ..........کرامول نظام ... -16

..، وق اوداو راه آهن و بهره برداری از معادن )جز طال و نقره و سنگ های قیمتیی  .........طبق قرارداد .... -17

 به این فرد انگلیسی واگذار شد(.  

..... و بقیال بیازی در   .......در دوره قاجار به جز نمایش های مذهبی، نمایش های دیگری مثیل نمیایش ....   -18

 مراسم شادی اجرا می شد.  

کشته شدن ناصر اهدین شاه قاجار توسط یکی از مرییدان سیید جمیال اهیدین      به نظر برخی از مورخان، -19

 .....، نقله علفی در تاریخ ایران بود.  ...........اسد آبادی به نام ..

میرد آهنیین آن ایاهیت، سیرزمین آهمیان را      ملقب بیه  ... ، .........ویلهلم یکم فرمانروای پروس به کمک ..... -20

 را تاسیس کرد.   و امپراطوری آهمان متحد

 پ( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید ) ارزش هر سوال یک نمره می باشد (.

 در رابله با فعاهیت های خاوری شیرازی به چهار نکته اشاره کنید.  -21

 در رابله با روزنامه های کاغذ اخبار و وقایع اتفاقیه توضیح دهید.  -22

  شروط نادر برای پذیرفتن سللنت چه بود.  -23

 مدل وکومتی نادرشاه افشار و کریم خان زند را از دو جهت با یکدیگر مقایسه کنید.  -24

 پیرامون شکل گیری )انقالب با شکوه( را توضیح دهید.  -25

 با قرارداد آخال توضیح دهید. در رابله  -26

 کدام عوامل سبب توسعه توهید و صادرات فرش ایران در دوره قاجار شد.  -27

 در رابله با بناهای کارت پستاهی توضیح دهید.  -28

 منظور از استبداد صغیر چیست. -29

  روسیه به چهار نکته اشاره کنید . 1917در رابله با انقالب  -30


