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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      ایران و جهان معاصر 3تاریخ  سواالت امتحانی درس:

  10/1397/ 8تاریخ امتحان: 
  مهر مدرسه:

  دقیقه 80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  17تعدادسوال:  کالس:  چاره جو زاده طراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  دوازدهم پایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  3تاریخ سواالت  سوال

1  

  )25/0موارد درست یا نادرست را در جدول مشخص نمایید: (هر مورد 
  الف) براي نخستین بار واقعیت قتل امیر کبیر در صدرالتواریخ بازتاب داده شده است.                

  ب) انقالب مشروطه تاثیر عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی داشت.
  مدنی رسیدگی می شد. ج) در محاکم ((عرف)) به دعاوي

  نادرست  درست
  الف  الف
  ب  ب
  ج  ج
  د  د

 داشتند.ترویج تفکر مشروطه خواهی و حکومت قانون د) دانش آموختگان مراکز علمی جدید نقش موثر در 

1  

2  

  )25/0شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جاي خالی بنویسید: (هر مورد 
  الف: (       )،  ب: (      )،  ج: (        )، د: (        )

  نام عهدنامه  محتواي عهدنامه
  الف) جدایی مناطقی از سیستان و بلوچستان

  ب) جدایی خوارزم و ماوراء النهر
  ج) جدایی افغانستان و هرات

  د) جدایی مناطقی از غرب دریاي مازندران و مصنویت قضایی

  فین کنشتاین -1
  گلداسمیت -2
  ارزنۀ الروم -3
  پاریس -4
  آخال -5
  ترکمنچاي -6

 

1  

3  

  )25/0پاسخ مناسب بنویسید: (هر مورد در جاهاي خالی 
  الف) انگلستان به ویژه در دوران حکومت طوالنی ....................................... به قدرت اول جهان تبدیل شد.

  نخستین مدرسه هاي جدید را ............................... در ایران تاسیس کردند.ب) 
  ......... یکی از بناهایی است که به شیوه کارت پستالی به دستور ناصرالدین شاه ساخته شد.ج) کاخ .....................

 د) جنبش استقالل طلبانه مردم در آمریکاي التین به رهبري ......................... در سرزمین هاي مستعمره انجام شد.

1  

4  

  )25/0ار گزینه اي زیر پاسخ صحیح بدهید: (هرمورد الت چهابه سو 
  بهترین منابع نوشتاري براي فهم فرهنگ عامه مردم کدام گزینه است؟ الف)

  □زندگی نامه ها)4            □خاطرات شفاهی  )3     □کتب تاریخی )2          □سفرنامه )1
  سرآغاز جنگ هاي ایران و روس چه بود و در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟ب)

        □)تصرف منطقه آسیاي مرکزي، فتحعلی شاه 2         □تصرف منطقه قفقاز و گرجستان، آقا محمدخان )1
  □تصرف آسیاي مرکزي، آقا محمدخان)4                   □ ) تصرف قفقاز وگرجستان، فتحعلی شاه3

  ج)نخستین هسته گروه روشنفکران در دوره قاجار را چه کسانی تشکیل می دادند؟
  □) روزنامه نگاران4         □)ایرانیان فرنگ رفته3        □)روحانیون2            □)بازرگانان1

  د) کدام مورد مهمترین علت پایان یافتن جنگ جهانی اول چه بود؟
    □) ورود آمریکا به نفع متفقین در جنگ 2           □) گرفتار شدن آلمان ها در زمین هاي سرد روسیه1
           □) جداشدن ایتالیا از اتحاد سه گانه4                        □انقالب روسیه ) وقوع 3 

1  





٣ 
 

نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 دبیرمصحح/ 

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

11  

  واکنش  مردم و علما در مقابله با امتیاز ((رویتر)) و ((تنباکو)) چه بود؟ و به چه نتیجه اي منجر شد؟
  
  
  
 

1  

12  

  مورد از  عواملی که سبب رشد تولید و صادرات فرش در دوران قاجار شد را بررسی کنید؟چهار 
  
  
  
 

1  

13  
  چهار مورد از دستاوردهاي مهم انقالب مشروطه را فهرست کنید؟

  
  
 

1  

14  

ناکامی نقش (( مداخله و فشارهاي خارجی)) دولت هاي روس و انگلیس به همراه نمونه اي از اقدامات هر کدام را در 
  حکومت مشروطه تحلیل نمایید؟

  
  
  
 

5/1  

15  

  از آثار و پیامدهاي جنگ جهانی اول را نام ببرید؟ سه مورد 
  
  
  
 

75/0  

16  

  .م به این سواالت پاسخ دهید: 19درباره امپراتوري آلمان در قرن 
  الف)ایالتی که پیشگام وحدت آلمان شد ........

  کرد ......ب) کسی که امپراتوري آلمان را تاسیس 
  ج) لقب بیسمارك ............

  د) با کدام کشور از نظر نظامی به رقابت پرداخت .......................

1  

17  

  1  میالدي چه بود؟ 1919محتواي قرارداد 

20  



  بسمھ تعالی
  ٥مدیریت اداره آموزش وپروش ناحیھ

  ١واحد  دبیرستان امام رضا(ع)
  پایھ ورشتھ تحصیلی:                      اولنوبت :              ٣سواالت درس: تاریخپاسخ نامھ 

   تاریخ امتحان:                                    ١٣٩٧-٩٨سال تحصیلی:

  
 

  بارم  سواالت  ردیف
  ١ 25/0هر مورد               ص،            د)غج)             ،            ب)ص، الف)غ  ١

  ١ 25/0هر مورد               6،            د)4،                ج)5،               ب)2الف)  ٢

  ١ 25/0هر مورد             بولیوارسیمون ،    د)شمس العمارهج)،     ب)مسیونرهاي اروپایی      ،الف)ملکه ویکتوریا  ٣

  ١ 25/0هر مورد      2د)          ،3،             ج)3ب)              ،1ف)ال  ٤

  24ص، 5/0 نوعی بنا در در دوره ي زندیه که حالت کوچک و تزئینی در وسط باغ ها و تفریحگاهها ساخته می شدالف)   ٥
،    ج) با به توپ بستن مجلس و انحالل آن توسط محمدعلی شاه مجددا استبداد 5/0ب) به رئیس وزارت مالیه می گفتند 

 5/0 برقرار می شود که به استبداد صغیر این دوره معروف است 

٥/١  

  5/0  25الف)دخالت کشورهاي اروپایی در عثمانی که باعث ضعف این کشور می شود. ص   ٦
  28ص 5/0لوئی و همسرش در فرانسه و انتشار افکار آزادي خواهانه موجب ترس و خشم کشورهاي اروپایی شد. ب)اعدام 

  36ص 25/0ج)مخالفت هاي داخلی، تردیدهاي شاه  هر مورد 
  5/0   70د) او اصول و مبانی مشروطه را مغایر و ناسازگار با اسالم شمرد ص

 25/0هر مورد  83،        هـ) پاسخ در صفحه  57ص  25/0و)نمایش روحوضی، بقال بازي   هر مورد 

٣  

  ٥/١ 25/0به صورت مقایسه اي باید نوشته شود  هرمورد  6را با سه مورد از ص  2سه مورد ازص   ٧

  ،5/0 17و  16الف)شکست کشورهاي مهاجم خارجی یعنی روسیه و عثمانی با توجه به مطالب ص   ٨
 5/0   20ب)مدارا با دشمنان .... پاسخ در ص 

١  

  ١ 30 پاسخ ص  5/0افزایش استثمار ... -2، 5/0گسترش استعمار و... -1  ٩

  ٧٥/٠ 27ص 25/0،  ب)جرج واشینگتن 25/0، تحریکات فرانسوي ها 25/0الف) وضع مالیت هاي سنگین توسط انگلیس   ١٠

میرزاي شیرازي در تحریم تنباکو منجر به لغو آن ، فتواي 5/0حاج مال علی کنی و آشتیانی علیه رویتر و تنباکو قیام کردند   ١١
 45ص 5/0شد 

١  

  ١ 25/0چهار مورد هر مورد  53پاسخ در صفحه   ١٢

  ١ 68و 67ص  25/0تدوین قانون اساسی ، تشکیل مجلس، تشکیل هیئت وزیران، گسترش نشریات هر مورد   ١٣

  ٥/١ 75انگلیس یک مثال از ص به طور خالصه براي روس و  3مورد  75و  74پاسخ در صفحه   ١٤

  ٧٥/٠ 85و  84ص    25/0تلفات و خسارت هاي انسانی، اقتصادي   هر مورد  -3تشکیل جامعه ملل،  -2پیمان ورساي، -1  ١٥

  ١  25/0الف) پروس، ب)ویلهلم یکم، ج)صدراعظم آهنین، د)انگلیس   هر مورد   ١٦

  ١  88محتواي قرارداد پاسخ در پایین صفحه   ١٧

  ٢٠  


