
 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل
اردبیل 2مدیریّت آموزش و پرورش ناحیه ی   

 دبیرستان نمونه ی دولتی الزهرا س دوره ی دّوم

 

00/21عو:   ساعت ش   3سؤاالت آزمون درس تاری    خ  رشته   علوم انسانی    پایه ی   دعوازدهم   

ت آزمون   
ّ
دقیقه 00مد 2تعداد صفحه      21تعداد سؤال       

ی
 نام عو نام خانوادگ

30/20/2311تاری    خ آزمون      2311نوبت دیماه    شماره    
 

 سؤاالت
 

ت آزمون   3سؤاالت آزمون درس تاری    خ  
ّ
دقیقه 06مد  ردیف 

5/0  در دوره ی کریم خان زند کدام شهرها به مراکز مهم تجارت داخیل و خارجی تبدیل شدند؟ 
یز  –الف: اصفهان  از      تبی از  –ج: بوشهر       اصفهان  –ب: شبر از  –بندر عّباس  -د       شبر   شبر

1 

5/0 بیداری ایرانیان نوشته ی کدام موّرخ یم باشد؟کتاب تاری    خ    
وله ی پبر نیا       ج: عّباس اقبال           د: نظام االسالم کرمانی 

ّ
الد زا آقا خان کرمانی      ب: مشبر  الف: مبر

2 

5/0 ا  جمه ی همایونی در زمان کدام پ ش یافت؟دار البر دشاه قاجار گسبر  
ین شاه  الف: فتحعیل شاه       ب: محّمد شاه      

ّ
رالد

ّ
ین شاه           د: مظف

ّ
ج: نارصالد  

3 

5/0  رساله ی ایراد از کیست؟  
ازی         د: عّباس اقبال الف:  زا فتحعیل خان آخوند زاده       ج: خاوری شبر زاده ی آقا خان کرمانی        ب: مبر امبر  

4 

5/0 ی روزنامه در ایران به و   د؟اّولیر تشر ش ا من سیله ی چه کیس و در کج  
ازی زای شبر ازی  ب:     اصفهان  / الف: آیت هللا مبر زا صالح شبر کببر / تهران        د: مبر زای کرمانی / کرمان      ج: امبر مبر

       / تهران 

5 

5/0 ؟  و منطقه ی کالت به ترتیب مربوط به کدام دوره ی تاریخی است  
ی

 ساخت بناهانی با نام و عنوان کاله فرنگ
افشاریه  –د: افشاریه             افشاریه  –ج: زندیه        زندیه  –ب: افشاریه          زندیه  –الف: زندیه   

6 

5/0  بعد از پایان جنگ دوره ی دّوم ایران و روس رود ..................................   مرز ایران و روسیه قرار گرفت.  
 الف:   رود اترک           ب: رود ارس               ج: الوند رود                    د: رود هامون 

7 

5/0  در دوره ی قاجار کدام شیوه ی تولید مخصوص اقتصاد شهری بود؟ 
                 د: ایلیانر 

ی
 الف: خرده کاالنی            ب: سهم بری            ج: شبان کارگ

8 

5/0 ی کد  میالدی تأثبر گزار بود؟ 7091ام کشور در تقسیم ایران به سه قسمت در قرارداد قدرت گبر  
ا                 د: فرانسه ب:        الف: آلمان  ایتالیا              ج: آمریک  

9 

5/0  و قیام مهدیون در کدام کشور  
ّ

فت؟کدام کشور استعمار گر شکل گر   بر ضد  
  الف: لیبی علیه ایتالیا              ب: مرص علیه انگلیس               ج: سودان علیه انگلیس             د: الجزایر علیه فرانسه 

10 

75/0 ی کیس    ف کتاب ............................. نخستیر
ّ

زا محّمد خورموجی از موّرخان عرص ................................... مؤل که مبر
 واقعّیت قتل .......................... را باز تاب داد. 

11 

25/0  12 محّمد حسن اعتماد السلطنه نویسنده ی کتاب ................................ است.  
ییح    سؤاالت تش 
5/1 یون تند رو در فراسنه را بنویسید. سه اقوام انقالب   13 
5/1 هم آقا محّمد خان پس از تاج گذاری چه بود؟دو اقدام م   14 
5/1  15 نتیجه ی قرارداد تجاری روسیه در زمینه ی عهدنامه ی ترکمان چای چه بود؟ 
5/1  16 وضعّیت بازار در دوره ی قاجار چگونه بود؟ 
5/1 ید.   وطه را نام ببی  17 زمینه های نهضت مشر

حاد سه گانه میان کدام کشورها ایجاد شد؟ 
ّ

 18 ات
م انسان هاست ....... فرشته بختیاری با آرزعوی موفّیت     

ّ
تاری    خ معل   

 

 به نام خدا 

 


