


 
 

  

  سخن ناشر:
  در كمين است!» غولِ امتحان«

اسـت و قـرار اسـت در آينـده      هم شـده تر  اين غول، اين روزها، غول
تري را ايفا كنـد. چـه بايـد     آموزان، نقش مهم تحصيلي و شغلي دانش

  رو شدن با آن آماده كرد. كرد؟! بايد خود را براي روبه
همين است؛ يعني، » سازِ غولِ امتحان اهلي«هاي  هدف از تأليف كتاب

 موزان.آ آمادگي براي امتحانات نهايي و موفقيت قطعي شما دانش

خاطر داشـته   ها، چند استراتژي كارساز را به پيش از مطالعة اين كتاب
  باشيد:

كننـد،   ها از شگردهاي خاصـي بـراي موفقيـت اسـتفاده مـي      غول -1
كند.  ها، موفقيت شما را تسهيل مي مروري بر شگردهاي گذشتة آن

هاي امتحانات نهـاييِ   ها، پرسش همين دليل، مؤلفان در اين كتاب به
هاي كليـدي   نامة تشريحي و نكته همراه پاسخ هاي گذشته را به لسا

  دهند. هاي مناسب ـ در اختيارتان قرار مي ـ در موقعيت
ها ممكن است شگردهاي خود را دائمـاً تغييـر دهنـد، پـس      غول -2

هـاي امتحانـات    ها و پاسخ به پرسش آشنايي با شگردهاي قبلي آن
فقيت شما را در امتحانات هاي گذشته كافي نيست و مو نهايي سال

هـاي   كند؛ به همـين دليـل، مؤلفـان در ايسـتگاه     نهايي تضمين نمي
هاي متعددي را درس به درس و خـط بـه خـط در     تمرين، پرسش

دهند تا در برخورد بـا شـگردهاي جديـد غـول      اختيارتان قرار مي
  زده نشويد. امتحان شگفت

لِ امتحـان، دو اردوي  تر شما براي مقابله با غـو  براي آمادگيِ بيش -3
بيني شده اسـت، يعنـي در دو مرحلـه در برابـر      تداركاتي هم پيش

سـاز   گيريد؛ در اردوي اول بـا سـؤاالت شـبيه    غول امتحان قرار مي
سـاز   هـاي شـبيه   امتحان از نصف كتاب، و در اردوي دوم با پرسش

ها،  گويي به اين پرسش امتحان از تمام كتاب. مطمئن باشيد با پاسخ
هاي شما، با لبخندي بر لـب تسـليم    امتحان با مشاهدة توانايي غولِ

  شده و رفاقت را بر رقابت با شما ترجيح خواهد داد.
اي هـم بـه    نامـه  هـاي ايـن مجموعـه، درس    در بخش پاياني كتاب -4

صورت درس به درس برايتان درنظر گرفته شده اسـت كـه بـراي    
  هد بود.هاي مهم آن بسيار مفيد خوا مرور كتاب و نكته

يادتان باشد براي مقابله با غول امتحان، عالوه بر تسلّط بر مطالب  -5
درسي و آشنايي با شگردهاي امتحاني، بايد از نظر جسمي و ذهني 

  هم آماده باشيد، از تغذيه مناسب گرفته تا خواب كافي و...
نكته مهم ديگر، اين كه شب امتحان، شب استراحت است؛ پـس،   -6

ن روزهاي نخست سالِ تحصـيلي بـراي امتحانـات    خود را از هما
كم با يك همكالسـي مطالعـه كنيـد و     آماده كنيد. سعي كنيد دست

هايتان را بـه يكـديگر توضـيح     ها را با هم حل كنيد و پاسخ تمرين
  دهيد. اين روش، در يادگيري پايدار بسيار مؤثّر خواهد بود.

  
  

  سخن مؤلف:
  كزاين برتر انديشه برنگذرد           به نام خداوند جان و خرد

  )حكيم ابوالقاسم فردوسي(
آموزان ارجمند، خود، بـه خـوبي بـر اهميـت      دبيران فرهيخته و دانش

و اخيراً، نقش مثبـت  امتحان نهايي، از هر جهت آگاهي داشته و داريد 
از  و قطعي آن در آزمون كنكور اين اهميت را دو چنـدان كـرده اسـت.   

تـرين   و برخـي از مهـم   ،كـنم  پرداختن بـه ايـن موضـوع پرهيـز مـي     
ـ هاي كتاب حاضر را خدمت شما عزيـزان ب  ويژگي دارم و بـه   ان مـي ي

  قول فردوسي بزرگ:
  گوي هاي خوب و به اندازه سخن   جوي بينديش و اين را يكي چاره

ـ همة مطالب آموزشي كتاب درسي كه در آزمـون نهـايي و كنكـور    1
شوند به صورت خط به خط و نكته به نكتـه   واقع ميمورد پرسش 

  با انواع سؤاالت متنوع مورد ارزيابي قرارگرفته است.
 طراحـي اي  ـ در بررسي و سنجش مطالب درسي، سـؤاالت بـه گونـه   2

، درك و فهـم ، حفـظ دانـش  شده كه سطوح مختلف يادگيري؛ يعني 
  يرد.گ را در بر مي تحليل و ارزشيابيو  تجزيه، تركيب، كاربرد

و  با امتحان نهـايي  و همتراز  همسوـ سؤاالت به لحاظ شكل و محتوا، 3
االت ـ  ؤشـده و طيـف وسـيعي از سـ     يحـ اطر دشوارتر در مـواردي 

ارتبـاط مفـاهيم و   ، تكميـل جـاي خـالي   ، )صحيح و غلـط ( يادآوري
اي، كوتاه پاسخ، و تشريحي  الحات با يكديگر، سؤاالت چهارگزينهطاص

را در اســناد و مــدارك در مطالعــات تــاريخي بلنــد پاســخ و كــاربرد 
هاي قبل بـه وضـوح    ل با مقايسه سؤاالت امتحان نهايي سا گيرد. برمي

هـاي   هـا و گونـه   در خواهيد يافت تمـامي ايـن سـؤاالت در بخـش    
  مختلف سؤاالت اين كتاب طراحي شده است.

سؤاالت شـبه  ـ پس از نيمة اول كتاب و نيز پس از نيمة دوم كتاب، 4
هاي نهـايي سـنوات قبـل     همراه با تركيبي از سؤاالت آزمون نهايي

نيـز بـه    1401و  1400طراحي شـده و البتـه آزمـون نهـايي سـال      
  صورت مستقل با پاسخنامه تشريحي آورده شده است.

طراحـي و   صـورت جـامع و مـانع   سؤاالت به تشريحي ـ پاسخنامه 5
  تدوين شده است.

و  بنـدي مفـاهيم   دسـته همراه با  ،اي پايان كتاب روان و حرفهـ درسنامه 6
ذهنـي  و انسجام در پيشرفت يادگيري شما عزيزان  موضوعات درسي

  .استمفيد و مؤثر  العاده ، فوقو نظم موضوعات درسي
كـنم، بـا    آموزان عزيز سـرزمينم خاطرنشـان مـي    به دانش در خاتمه

از  اي حاضر بـه درجـه  شده كتاب  ريزي برنامهو  عميق، دقيقمطالعه 
با دريافت را  دشوارترين آزمون نهاييد يافت كه يدست خواه تسلط
 تـدوين پشت سر خواهيد گذاشت زيرا در  اي عالي و درخشان نمره

تـالش   ،و تأليف اين كتاب به منظور دسـتيابي بـه هـدف مطلـوب    
دريـغ كـادر    در پايان از زحمـات بـي   فراواني صورت گرفته است.

 مسركار خانستار محترم اي و ممتاز انتشارات مبتكران و ويرا حرفه
  نهايت سپاسگزارم. فريده حشتمي بي

  دكتر سيد حسين رضوي خراساني
خورشيدي 1401
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  معاصر دورةنگاري و منابع  : تحوالت تاريخ و تاريخاولدرس    

  بارت درست و كدام نادرست است.عالف) تعيين كنيد كدام    
  نادرست   درست   به ثبت وقايع شاهان و امور آنها همت داشتند.  بيشترنگاران سنّتي  اي از تاريخ عده .1
 نادرست   درست   كردند.  آثار خود را با خصوصيات ادبي تأليف مي نگاران غالباً نويسي نوين (معاصر)، تاريخ در تاريخ .2

 نادرست   درست   نويسي عصر حاضر، مورخان بيش از آنكه مورخ حقيقت باشند، كاتب دربار و حكومت هستند. در تاريخ .3

  نادرست   ست در  تاريخ جهانگشاي نادري تأليف اسكندر بيك تركمان، مربوط به حوادث دوران نادرشاه افشار است.  .4

 نادرست   درست   همايوني برگزيده شد. ةميرزا اعتضادالسلطنه از مورخان مشهور عصر قاجار، به رياست دارالترجم عليقلي .5

دادند.  هاي اروپايي به زبان فارسي را تشكيل مي شده از زبان توجهي از نخستين آثار ترجمه هاي جغرافيايي و فلسفي بخش قابل نوشته .6
 ادرست ن  درست     

 نادرست   درست   هاي بيستون و طاق بستان رمزگشايي شد.  شناسان، كتيبه با گسترش فعاليت علمي شرق .7

هـاي ايـن نـوع از     نويسي سنتي، بعضي از ويژگي نگاران جديد، در عين پايبندي به ساختار كلي تاريخ در عصر پهلوي برخي از تاريخ .8
  نادرست  درست   نگاري را نقد كردند.  تاريخ

 نادرست     درست  نگاري سنتي، غالباً بررسي موضوعات سياسي، فرهنگي و اجتماعي بود.  اساس تاريخ .9

 نادرست  درست   نهضت تنباكو تأثير عميقي بر دگرگوني بينش مورخان ايراني داشت.  .10

 نادرست   درست  منابع پژوهش دورة معاصر تاريخ ايران نسبت به دوران پيش از آن، كثرت و تنوع فراواني دارند. .11

 نادرست  درست  خان هدايت است.  السلطانيه اثر رضاقلي مĤثر .12

 نادرست  درست   مستوفي است.  هللاهاي خاطرات قرار دارد و اثر عبدا شرح زندگاني من در زمره كتاب .13

 نادرست   درست  اي دارند. العاده خاطرات سياسي از نظر مطالعة تاريخ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اهميت فوق .14

 نادرست   درست   هاي ديپلماتيك رسمي است.  منشĤت اميرنظام گروسي مشتمل بر نامه .15

 

    خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.ب) جاهاي 
 آيند.  شمار مي به .................ترين منابع  از مهم  اسناد تاريخي .16

 نام دارد.  ...........ارزش و معتبر يك كشور  محل نگهداري اسناد و مدارك با .17

 كرد.در تهران منتشر  ...........يكي از دانشجويان اعزامي به انگلستان با عنوان ، ...........اولين روزنامة ايران را  .18

 شود.  محسوب مي .................منبع پژوهشي ارزشمندي در مطالعات  نشريات قديمي .19

 توجه زمامداران و نخبگان ايران را به دنياي غرب جلب كرد.  ...........در دوران پادشاهي  هاي ايران و روسيه جنگ .20

 ناصري به فارسي ترجمه شد.  دورةاثر ولتر در  ...........تاريخ  .21

 شاه ترجمه آثار اروپايي گسترش يافت.  در زمان ناصرالدين ...........و  ...........با تأسيس مدرسه دارالفنون و ايجاد  .22

 فراهم كرد.  ...........در ايران منابع نويني را پيش روي مورخان قرار داد و زمينه تحولي عميق و اساسي را در  ........... كشفيات گسترش .23

 است.  ...........  ةنويسندو  ...........مورخ مشهور زمان  ...........نويسي،  يكي از پيشگامان انتقاد به تملّق و متكلّف .24

 است.  ........... لف كتابؤ، مبوده ........... ان ميزرا محمدجعفر خورموجي كه از منتقد .25

 كند.  را ستايش مي ...........،  ...........آثارش به نام خان اعتمادالسلطنه در يكي از  محمدحسن .26

 نقد كرد.   .................را به  سنتينويسي  تاريخ ،يكي از متفكران دورة قاجار خان آخوندزاده ميزار فتحعلي .27

 را به دليل استفادة او از شعر مورد انتقاد قرار داد.  ...........نويسي  شيوة تاريخ ...........خان آخوندزاده در رساله  تحعليميرزا ف .28

 ...........به عنوان يك رشتة علمي در دورة معاصر، به ترويج و توسـعة روش پـژوهش    ...........تأسيس دانشگاه و رواج  ...........گسترش  .29
 ر ايران كمك شاياني كرد. تاريخ د

 جا مانده است.  متعددي به ...........، ...........شاه و  از ناصرالدين .30
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   ج) سؤاالت با پاسخ كوتاه
 توجهي از آنان ايراني بودند، چيست؟  نتيجة صدها سال ثبت و ضبط وقايع از سوي مورخان مسلمان كه تعداد قابل  .31

 بود؟  نگاران سنتي چگونه سبك نگارش تاريخ .32

 جوي چه چيزي بودند؟ و نخبگان و زمامداران ايران با مقايسة ايران دورة قاجار با جهان غرب در جست .33

 ميرزا شروع شده بود، چه بود؟  ها دربارة علل پيشرفت غرب، كه از زمان عباس نتيجة كنجكاوي .34

 نگاري سنتي متفاوت بود؟  نگاري معاصر از چه جهت با تاريخ تاريخ .35

 نگاري ايران داشت؟ شناسي در ايران چه پيامدي در تاريخ ت باستانگسترش كشفيا .36

 رو شد؟  شناسان در برخي از موارد با چه نتايج منفي در ايران روبه شناسان و شرق فعاليت باستان .37

 شناسان در ايران چه بود؟  پيامد گسترش فعاليت علمي شرق .38

 ؟دهد ميو به چه چيزي عالقه نشان  كند يمچه چيزي را نكوهش  »تاريخ ذوالقرنين«خاوري شيرازي در  .39

 چه واقعة مهمي را بازتاب داده است؟ ،ميرزا محمدجعفر خورموجي در كدام كتاب براي نخستين بار .40

 اي كرد؟ چه توصيه نگاران تاريخگويي به  ش تملقهخاوري شيرازي در نكو .41

 نويسي برداشت؟ هايي براي حقيقت كه مورخي درباري بود چه گام السلطنه عليرغم اين اعتماد  خان  محمدحسن .42

 علمي تاريخ در ايران، كمك شاياني كرد؟  چه مواردي به ترويج و توسعة روش و پژوهش .43

 معاصر در ايران داشته است؟ نگاري تاريخچه عواملي تأثير بسزايي در گسترش و ارتقاي روش  .44

 كرد؟ ي ميربيشتهايي از حيات اجتماعي انسان توجه  نويسي معاصر به چه جنبه تاريخ .45

 چه رويدادي تأثير عميقي بر دگرگوني بينش مورخان ايراني داشت؟ و توجه آنان را به چه موضوعي جلب كرد؟ .46

 چيست؟ و نام نويسنده آن كيست؟» تاريخ بيداري ايرانيان«اهميت كتاب  .47

 معاصر ايران كدامند؟ نگاري تاريخترين منابع مهم پژوهش  عمده .48

 اند؟ تاريخ نوشته ةهايي در حوز مورخان ايراني با چه رويكردهايي كتاب ،ارويژه قاج معاصر و به ةدر دور .49

 اند؟ ليف كردهأهايي ت قاجار مورخان اروپايي در موضوع تاريخ ايران كتاب دورةآيا در  .50

 اند؟ معاصر چه كساني اقدام به نگارش خاطرات خود كرده دورةدر  .51

 ر ايران داراي اهميت است؟از منظر مطالعات تاريخ معاص ،هاي خاطرات چرا كتاب .52

 وقايع اتفاقيه توسط چه كسي و با چه هدفي منتشر شد؟ ةروزنام .53

 هايي به زبان فارسي كردند؟ اقدام به نشر روزنامهنگاران در خارج از كشور  قاجار، برخي از روزنامه دورةچرا در  .54

 شدند، كدامند؟ ايران منتشر مي هاي فارسي زبان كه قبل از انقالب مشروطيت در خارج از دو مورد از روزنامه .55

 ها چيست؟ ترين نشريات تخصصي تاريخي در ايران كدامند؟ نام سردبير يا مديران آن دو مورد از قديمي .56

 توسط چه كسي و چه اهميتي داشت؟ ؟شد در كجا چاپ مي» المتين حبل«روزنامه  .57

 ي داشت؟شد و چه اهميت در كجا و توسط چه كسي چاپ و منتشر مي» قانون«روزنامه  .58

 اسناد حاوي چه نوع اطالعاتي هستند؟ .59

 منظور از سند تاريخي چيست؟ .60

 شناسان ايراني را نام ببريد. ان و نسخههترين سندپژو يكي از برجسته .61

 كند؟ درة نادره اثر كيست و نويسنده چه كسي را ستايش مي .62

 اثر كيست و با چه اسلوبي نوشته شده است؟» گيتي گشا«تاريخ  .63
 

    ريحي بلند پاسختش) سؤاالت د
 كنيد؟ وضعيت احياي ميراث مكتوب را چگونه ارزيابي مي .64

 معاصر را فهرست كنيد. نگاري تاريخهاي پيدايش  زمينه .65

مند  بهره كدام علومكنند و از نتايج  معاصر، با چه روشي رويدادهاي تاريخي را ارزيابي مي نگاري تاريخنويسان و پژوهشگران در  تاريخ .66
 شوند؟ مي
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 نگاري معاصر ايران كمك فراواني كردند؟ هاي علمي تاريخ و گسترش و ارتقاي روش تاريخ املي به ترويج و توسعه پژوهشچه عو .67

 د؟ينويسي معاصر را مقايسه كن   نگاري سنتي و تاريخ اساس كار تاريخ .68

 اند؟ معاصر داشته دورةو مورخان ايراني در  نگاران تاريخچه عواملي تأثير عميقي در بينش  .69

 ضعيت سفرنامه نويسي در عصر قاجار را ارزيابي كنيد.و .70

 اي دارند؟ العاده ها حاوي چه نوع اطالعاتي هستند و در چه نوع از مطالعات تاريخي اهميت فوق سفرنامه .71

 اي به ايران راه يافت و چه تأثيراتي بر جامعة ايراني داشت؟ نشريه (روزنامه) از چه دوره .72

 اهميتي دارند؟نشريات در مطالعات تاريخي چه  .73

 شوند و چه اهميتي دارند؟ پژوهش تاريخي چيست و شامل چه چيزهاي ميمنابع ترين  مهم .74

  اسناد حاوي چه نوع اطالعاتي هستند؟ .75
  

  هـ) كلمات يا عبارات مرتبط با يكديگر را مشخص كنيد. (دو مورد اضافي)
 الف) بنجامين  نويسنده كتاب انحطاط و سقوط امپراتوري روم  .76

 ب) عبدالرحيم طالبوف  بيستون موفق به خواندن خط ميخي شد. ةكتيب ةشناسي كه با مطالع رقنخستين ش .77

 ج) ناصرالدين شاه قاجار  اي بر جاي مانده است. ه كه از او سفرنامهسسفير فران .78

 د) سرهنري راولينسون  نخستين سفير آمريكا در ايران عصر قاجار .79

 انياالسالم كرم هـ) ناظم  سفرنامه خراسان ةنويسند .80

 و) اوژن اوبن  كتاب احمد يا سفينه طالبي ةنويسند .81

 ز) خاوري شيرازي  نينتاريخ ذوالقر ةنويسند .82

 خان اعتمادالسطنه  حسن ح) محمد  مؤلف صدر التواريخ .83

 ط) عباس اقبال آشتياني  خالق تاريخ بيداري ايرانيان .84

 ي) ادوارد گيبون  معاصر ايران ةاز مورخان دور .85

  ك) سرجان ملكم  
  ترل) ول  

 ) گزينه درست را انتخاب كنيد.و

 چهره برجسته فرهنگي و مورخ مشهور عصر ناصري كدام است؟ .86

  عبدالرزاق بيگ دنبلي )2    جهانگير ميرزا )1
  السطنه  حسن خان اعتماد محمد) 4    الملك غالمحسين افضل )3

 اثر كيست؟» تاريخ وقايع تحريم تنباكو«تاريخ دخانيه يا  .87

  يرزا محمد تقي سپهرم )2    رضا قلي خان هدايت )1
  ميرزاي شيرازي) 4  شيخ حسن اصفهاني كرباليي  )3

 »در شيوة نفوذي انگليسي،............... همان نقش را دارد كه ................ در شيوه نفوذي ................. دارند.« از نظر اوژن اوبن  .88

  ها ها ـ روس تلگراف ـ راه )2    ها ها ـ روس ارتش ـ كشتي )1
  ها ها ـ آمريكايي اقتصاد ـ راه) 4    ها تجارت ـ ارتش ـ روس )3

 شود؟ كدام مورد از اطالعات ارزشمند اقتصادي مندرج در سفرنامه محسوب نمي .89

  تغذيه) 4    كگمر )3  ماليات )2  ها راه )1
 ....... در .............. منتشر كرد.يكي از دانشجويان اعزامي به انگلستان با عنوان  .......، اولين روزنامة ايران را .............. .90

  ميرزا ملكم خان ـ قانون ـ تهران )2  اتفاقيه ـ تبريز اميركبير ـ وقايع  )1
  ميرزا صالح شيرازي ـ عدالت ـ شيراز) 4  ميزرا صالح شيرازي ـ كاغذ اخبار ـ تهران  )3
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    ز) كاربست شواهد و مدارك تاريخي
 پاسخ دهيد. هاي زير را بخوانيد و به سؤاالت متن .91

در عهد امير چنان نظمي به كار بود كه گرگان را ازگوسفندان هراس بود و جميع رعايا به بودن امير راضي بودند، ولي اعيان مملكـت  «ـ   1متن 
تند، چون مجال تعدي و خودسري نداشتند، به عزل او كوشش نمودند و به مقصد رسيدند و آخر همه پشيمان شده قدر و رتبـة اميـر را شـناخ   

  ).230اعتماد السلطنه، صدرالتواريخ ص » كه بقا و دوام او باعث نظام ملك و ملت بود
پس از يك اربعين بر حسب صوابديد امنا و امرا، فنايش بر بقـا مـرجح گرديـد حـاجي عليخـان فراشباشـي بـه كاشـان شـتافت. روز          «ـ   2متن 

داشـت،   اي كه مدتي متمادي از يمين و يسار اعادي و اشرار را مقهـور و خـوار مـي    االول در گرمابه بدون ظهور عجز و البه، ايادي هجدهم ربيع
  )5ص  ،2(فعاليت شماره  ).327(خورمورجي، حقايق االخبار ناصري ص » فَصاد دژخيم نهاد..... به ديار عدمش روان ساخت.

  ند؟ چرا؟دش و محسوب ميالف ـ مطابق متن يك، چه كساني از امير راضي و خشنود بودند و چه كساني دشمن ا
توان دريافت ؟ استدالل  ي را ميتتوان استخراج كرد و دربارة چگونگي مرگ وي چه حقيق هاي امير را مي ب ـ از متن دوم كدام ويژگي 

  كنيد.
Eugene)اوژن اوبن  ةمتن زير از سفرنام .92 Aabin)  :محتواي ايـن مـتن در چـه    سفير فرانسه در ايران عصر قاجار را بخوانيد و بگوييد

 حائز اهميت است؟ تاريخي كاربرد دارد و از چه جهاتي اي از مطالعات حوزه

هـاي   و دسـتگاه  هـا  هـا دارنـد. اگـر عملكـرد سـيم      هـا در شـيوة نفـوذي روس    ها، تلگراف  همان نقش را دارد كه راه در شيوه نفوذي انگليسي«
ي داد. در برابر ايلغار (تهاجم) روسي، كـه گـام   بيشترها را گسترش  ه عمليات انگليسيمخابراتي ضعيف باشد، معنايش اين است كه بايد حوز

هـا هـم    شان مشهود است. انگليسـي  دست در شمال ايران و اخيراً در حوالي جنوب هم آثار نفوذ و رسوخ تدريجي به گام و حساب شده و يك
هـاي   هـاي تجـارت خانـه    ك شاهنشاهي، ايجاد تلگـراف، تأسـيس نماينـدگي   در هر شهري با تشكيالت كم و بيش مشابه هم، مانند استقرار بان
هاي مذهبي پروتستان و .... در همه جا حاضر و ناظرنـد (اوبـن، ايـران امـروز،      بزرگ كه حمل و نقل ايران را در اختيار خود دارند، اعزام هيئت

 )10ص  ،4(فعاليت  ).280، ص  1907ـ  1906

  

  معاصر دورةآستانه  : ايران و جهان دردرس دوم   
  الف) تعيين كنيد كدام عبارت درست و كدام نادرست است.   
  نادرست   درست   هاي ازبك بود كه در به سلطنت رساندن حكومت زنديه نقش داشتند.  ايل افشار از ايل .1
   نادرست   درست   ها از سلطنت خلع كرد.  رابطه با عثماني ةتهماسب دوم را به بهان ،نادر .2

 نادرست   درست   عيف گرديد.ضبخش مردم ايران، يعني مذهب شيعه ت نادر شاه، عامل انسجام ةدوردر  .3

بعد از كشته شدن نادر شاه دو تن از سرداران نادر (آزاد خان افغان و كريم خان) يكي پس از ديگري به عنوان جانشين او براي مـدت   .4
  نادرست   درست   كوتاهي مدعي حكومت شدند. 

 هاي كُرد ـ از جمله سرداراني بود كه پس از كشته شدن نادرشاه، درصدد كسب قدرت برآمد. ـ رئيس طايفة زند از طايفهلطفعلي خان  .5

 نادرست   درست   

 الرعايا) خواند. وكيل مردم ايران (وكيلرا فتن عنوان سپهساالري ايران امتناع كرد و خود خان، برخالف سنت معمول، از پذير كريم .6

   ست نادر  درست    

الرعايا را كـه   اما اندكي بعد لقب وكيل ؛اي صفوي بود الدوله خواند كه به منزله وكالت از طرف شاهزاده خان در آغاز، خود را وكيل كريم .7
 نادرست   درست   به معناي نماينده مردم ايران بود براي خود برگزيد.

 گيري يافت. و زنديه به علت ثبات و آرامش نسبي افزايش چشم مناسبات سياسي و اقتصادي ايران با جهان خارج در دوران افشاريه .8

 نادرست   درست   

 نادرست   درست   توسعه روابط خارجي با غرب بود. ،ترين مسائل خارجي ايران در عصر افشاريه و زنديه مهم .9

ساالري توجهي  كرد و به وزارت و ديوان از دوستان و نزديكانش به عنوان مشاور، استفاده مي بيشترنادرشاه در امور اداري و اقتصادي،  .10
 نادرست   درست   نداشت.
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تيموريان بود و صاحب منصباني با عناوين تركي  دورةشيوه اداره اياالت و واليات، شهرها و روستاها در عصر افشاريه و زنديه همانند  .11
 نادرست   درست   كردند.   و مغولي اين مراكز را اداره مي

 نادرست   درست   مغوالن شكل گرفته بود، در زمان زنديه به اوج رونق و زيبايي رسيد. دورةه در مكتب نقاشي شيراز ك .12

 كرد. هاي وسيعي از جنوب شرقي آسيا تا جنوب آفريقا حكومت مي بر بخشم 18امپراتوري مسلمان عثماني در قرن  .13

 نادرست   درست   

 نادرست   درست    در هندوستان داشت. مهم درگسترش اسالم و زبان فارسي ينقش حكومت محمد بابر .14

 نادرست   درست   ها نخستين استعمارگراني بودند كه به هند وارد شدند. هاي و انگليسي فرانسوي .15

 به رهبري اليوركرامول و چارلزيكم، پادشاه انگلستان، جنگي در گرفت كه به پيروزي مجلس انجاميد. ميان مجلسم  1646در سال  .16

   نادرست   درست     
رقباي بزرگي همچون آلمان و مجارستان را شكست داد و مستعمرات خود را در گوشه وكنار جهـان   ،انگلستان پس از انقالب باشكوه .17

 نادرست   درست    گسترش داد.

 نادرست   درست   گفت. از اطاعت انسان از عقل مادي و مبارزه با خرافات سخن مي ،از فالسفه و روشنفكران فرانسه تر،ول .18

 نادرست   درست   راني صورت گرفت.  سازي و كشتي حهلاز انقالب صنعتي، نخستين تحول صنعتي در اس بعد .19

 م) در رقابت استعماري اروپاييان جايگاهي نداشت.1725ـ  1682روسيه تا پيش از به قدرت رسيدن پتركبير ( .20

  نادرست   درست     
    ب) جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.

 ............. و ............ كشته شد. ةه افشار سرانجام هنگامي كه مشغول سركوب شورشي در ................ بود با توطئنادرشار .21

 برخالف نادر از .................. و ................ براي در اختيار گرفتن ساير مناطق ايران دست كشيد. خان كريم .22

هايي از نـواحي غربـي و شـمالي ايـران توسـط ............. و ............       ا و .............. و اشغال بخشه به علت جنگ ،پس از سقوط صفويان .23
 شد. كشاورزي و تجارت ايران دچار ضعف و ركود شديد مي

 اند. زنديه تحول چشمگيري يافت كه محققان از آن به عنوان ............ ياد كرده ةشعر و ادب فارسي در دور .24

 ........... كه محل نگهداري خزاين نادر بود، بناهاي باشكوهي مانند .............. ساخته شد. ةنادر شهر اصفهان بازسازي شد و در منطقدر دورة  .25

 زنديه نوعي از بناها با كاربرد تفريحي گسترش يافت كه به .............. معروف بود.  دورةدر  .26

 د صادق،  ............... و .................. آثار زيبايي آفريدند.اي مانند محم زنديه نقاشان برجسته دورةدر  .27

 تيمور گوركاني، تأسيس كرد. ةحكومت گوركانيان هنديا .................... را ................... نواد .28

 مه تبعيد كرد.بر آخرين فرمانروي گوركاني هند بود، كه .................... او را از قدرت بر كنار و به بهادرشاه .29

جي در زمان نادرشاه و نياز .................... به نيروي رزمنـده بـه كـاهش شـديد .................... در بخـش      رهاي داخلي و خا تداوم جنگ .30
 .................... انجاميد.

هاي بزرگ تجاري بـه نـام    د هندوستان شدند و با تأسيس شركتهاي .................... ، .................... و انگلستان وار ، دولت م18در سده  .31
 هاي استعماري خود را گسترش دادند. .................... فعاليت

 هايي از آن سرزمين را تصرف كردند. استعمارگران اروپايي به تدريج با دامن زدن به اختالفات ................. و .................. در هند، بخش .32

 شد..................... در انگلستان .................... را برانداخت و خود  ولكرام .33

هاي بزرگي از آفريقا، آسيا، اقيانوسيه و  انگلستان در دوران حكومت طوالنيِ .................... به قدرت .................... تبديل شد و به بخش .34
 .................... دست يافت.

صاحبان صدها  ريكا پس از .................... اين كشور با پيشروي به سوي  .................... و كشتار وسيع .................... كه ساكنان ودولت آم .35
 هاي وسيعي را تصاحب كرد. سالة اصلي آمريكا بودند، سرزمين

 ............. اقتصاد خود را .................... بخشيد.گيري از نيروي كار  ....... ميالدي با بهره 19دولت آمريكا در سدة  .36

هاي آنان مردم را به سوي  ....................  تأثير عصر روشنگري اروپا .................... و روشنفكراني ظهور كردند كه انديشه در فرانسه تحت .37
 هرت داشتند.رهنمون ساخت. گروهي از اين روشنفكران به .................... ش
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 ور ساخت. را شعله غفلت ................ از احوال مردم از يك سو و ................. و ................... او و درباريان از سوي ديگر آتش خشم مردم .38

....................، .................... و ي هـا  ، مهـارت بيشـتر صنعتگران براي توليد كاالي  .عامل اصلي توليد .................... بود م18تا اواخر قرن  .39
 بستند. .................... خود را به كار مي

 ر چشمگيري گذاشت.يتحوالت .................... بزرگي در .................... رخ داد كه بر جهان پس از خود تأث م17در اواخر قرن  .40

 

   ج) سؤاالت با پاسخ كوتاه
 فروپاشي حكومت صفويان توسط شورشيان افغان چه پيامدي داشت؟ سقوط اصفهان و .41

 ها بعد از سقوط صفويان نتوانستند حاكميت مقتدري تشكيل دهند؟ چرا افغان .42

 اقدامي زدند؟روسيه و عثماني دست به چه  هاي دولت ،بعد از سقوط صفويان .43

 چرا بخشي از ايل افشار در عصر صفوي، به شمال خراسان كوچانده شدند؟ .44

 دار شد؟ نادر چگونه فرماندهي سپاه تهماسب را عهده .45

 ترين اقدامات نظامي نادر پيش از پادشاهي كدامند؟ مهم .46

 چه عاملي زمينة نشستن نادر بر تخت پادشاهي را فراهم كرد؟ .47

 چه كساني را و در كجا گرد آورد؟ ،گيري در مورد سلطنت نادر براي تصميم .48

 بنويسيد؟دو مورد از علل زوال دوران نادري را  .49

 اهميت برجسته نادرشاه در تاريخ ايران چيست؟ .50

 مؤسس سلسله زنديه كيست؟ و چگونه سلسله زنديه را تأسيس كرد؟ .51

 چه پيامدي داشت؟تداوم جنگ، در عدم زند سياست نظامي كريم خان  .52

 افشاريه و زنديه چه بود؟ دورةترين مسائل خارجي ايران در  مهم .53

 عصر افشاريه و زنديه چه سرانجامي داشت؟ اختالفات بين ايران و عثماني در .54

 روابط ايران و انگلستان در عهد پادشاهي نادرشاه چگونه بود؟ .55

 ه در عهد كريم خان زند چگونه بود؟سروابط ايران با انگلستان و فران .56

 چرا سازمان اداري و ديواني ايران در عصر افشاريه و زنديه، اعتبار و قوت سابق را نداشت؟ .57

 ايي به مراكز مهم تجارت داخلي و خارجي تبديل شدند؟هخان زند چه شهر كريم دورةدر  .58

 ؟بودندچه عواملي در رونق اقتصادي ايران در عهد كريم خان مؤثر  .59

 سرودند؟ به شيوه چه شعرايي و با چه سبكي شعر مي ،هاي برجسته اين نهضت در عصر زنديه، چهره» نهضت بازگشت ادبي« دورةدر  .60

 چه پيامدي در عرصه هنر داشت؟ فتوحات نادر در هند .61

 علت رونق هنر و معماري در زمان كريم خان زند چه بود؟ .62

 موقعيت جغرافيايي امپراتوري عثماني به لحاظ اقتصادي و ارتباطي چگونه بود؟ .63

 چه عواملي موجب ضعف و زوال امپراتوري عثماني شد؟ هاهم زمان با به قدرت رسيدن افشار .64

 ها چه بود؟ كردند و هدف آن اي در امور داخلي عثماني مداخله مي نهكشورهاي اروپايي به چه بها .65

 هند را جزئي از قلمرو خويش اعالم كرد؟ بعد از چه رويدادي دولت انگستان، رسماً .66

 انقالب صنعتي از چه كشوري و با اختراع و تكميل چه ماشيني و جايگزيني چه نيروهايي محقق شد؟ .67

 يه را وارد مسابقه استعمار كرد؟چه اقداماتي كشور روسطي پتركبير  .68
 

   د) سؤاالت تشريحي بلند پاسخ  
 تهماسب، پسر شاه سلطان حسين دست به چه اقدامي زد؟ ها بر اصفهان، پس از تسلط افغان .69

 شرايط نادر براي پذيرش سلطنت چه بود؟ .70

 اقدامات نادر در جهت كاهش اختالفات مذهبي با عثماني چه بود و چه پيامدي داشت؟ .71

 زمينه را براي ثبات و امنيت پايدار و انتقال آرام قدرت فراهم آورد؟ ،ي سبب شد، نادر شاه توفيق نيابدلوامچه ع .72
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 بعد از قتل نادرشاه، حكومت افشاريه با چه شرايطي روبرو شد؟ .73

 چرا از كريم خان زند، نام و نشان نيكي در تاريخ به جاي مانده است؟ .74

 ايران به چه وضعيتي دچار شد و پيامد آن چه بود؟خان زند، اوضاع سياسي  با مرگ كريم .75

 آخرين فرمانرواي زند كه بود؟ و داليل عدم موفقيت و شكست او را بنويسيد. .76

 حكومت نادرشاه بر چه عناصري متكي بود؟ شرح دهيد. .77

 افشار و زند ارزيابي كنيد. دورةوضعيت علم و آموزش را پس از سقوط صفويان و  .78

 نديه به ويژه عصر كريم خان را ارزيابي كنيد.ز دورةاوضاع معماري در  .79

 متضادي داشت؟ ةوضعيت دوگانهاي هفدهم تا نوزدهم ميالدي  در سدهچرا دو سوي عالم  .80

 را؟چهاي غربي در آورد؟  طور كامل تحت سلطه قدرت آيا مداخله كشورهاي اروپايي در امور عثماني، توانست اين كشور را به .81

 ركانيان هند را بنويسيد.عوامل اصلي ضعف و انحطاط گو .82

 چگونگي رويداد انقالب باشكوه در انگلستان و پيامد آن را بنويسيد. .83

 چگونگي جنگ استقالل آمريكا را شرح دهيد.  .84

 دست به چه اقداماتي زد و چگونه به رقيبي براي كشورهاي استعمارگر اروپايي تبديل شد؟ ،دولت آمريكا پس از استقالل .85

 م با ورشكستگي اقتصادي و ضعف سياسي و نظامي روبرو شد؟چرا فرانسه در قرن هجده .86

 اجتماعي در آستانه انقالب فرانسه را ارزيابي كنيد. ةسه طبق .87

 نتسكيو و روسو، سه تن از مشهورترين فالسفه فرانسه را مقايسه كنيد.ديدگاه ولتر، مو .88

 ود؟اي آغاز و فرجام پادشاه فرانسه و همسرش چه ب انقالب فرانسه با چه حادثه .89

 ها و كشورهاي اروپايي بعد از اقدامات انقالبيون فرانسه چه بود؟ واكنش دولت .90

 او چه حوادثي روي داد؟ دورةناپلئون چگونه امپراتور فرانسه شد و در  .91

 چرا انقالب صنعتي موجب تغيير مناسبات انساني، اجتماعي و اقتصادي در اروپا و جهان شد؟ .92

 دو پيامد مهم انقالب صنعتي چه بود؟ .93

 .بنويسيد در اين موضوع ش راهاي پتر براي قدرتمند كردن روسيه چه بود؟ و سياست جانشينان يكي از برنامه .94

 استعمار در لغت و در اصطالح به چه معناست؟ .95
 

  هـ) كلمات يا عبارات مرتبط با يكديگر را مشخص كنيد. (دو مورد اضافي)
 (tecumseh)تكومسه الف)   شوراي نجف .96

 نويس شيعه فقيه اصولي و رجالب)   جانشين نادر .97

 آمريكا جمهور رئيسنخستين ج)   سيد محمدمهدي بحرالعلوم .98

 شاه عادلد)   ميرزا بابا .99

 همايونهـ)   مؤسس مغوالن كبير .100

william)ويليام بل اسكاتو)   انگلستان  جمهور رئيساولين و آخرين  .101 Bell scott) 

 بابرز)   »Georgewashington«نگتن يجرج واش .102

 اختالفات ح) يكي از اقدامات نادر براي از ميان برداشتن  پوست در برابر پيشروي سربازان آمريكايي رهبر جنگجوي قبايل سرخ .103

 با عثماني مذهبي  المعارف ةاصحاب داير .104

 ط) روسو  سنگ خالق تابلوي آهن و زغال .105

 ي) نقاش برجسته عصر زنديه    

charles)ك) چارلز يكم      I)  
oliver)ل) اليوركرامول      cromwell)  
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 و) گزينه درست را انتخاب كنيد.

 نماد استبداد در انقالب فرانسه كدام است؟ .106

  ناپلئون بناپارت) 4  زندان باستيل )3  ماري آنتوانت )2  لويي شانزدهم )1
 شود. فرانسه محسوب مييك از فالسفه  هاي كدام به ترتيب عبارات زير از انديشه .107

  دانست. كرد و تشكيل حكومت را حاصل قراردادي اجتماعي مي الف) بر اهميت انتخابات تأكيد مي
  گفت. ب) او  از اطاعت انسان از عقل مادي و مبارزه با خرافات سخن مي

 كرد. پ) او از تفكيك قواي سياسي و حقوق بشر دفاع مي

  و ـ ولتر ـ روسومنتسكي )2    ـ منتسكيو وولتر ـ روس )1
  ولتر ـ مونتسكيو ـ روسو) 4    روسو ـ ولتر ـ منتسكيو )3

 در ساختارهاي سياسي و گاه اجتماعي در يك كشور است.  ............. راه با  به معناي دگرگوني سريع  و ............. هم انقالب .108

  بنيادي ـ تغييرات اساسي )2    سطحي ـ تغييرات روبنايي )1
  تغييرات فرهنگيـ  بنيادي) 4    صاديخونين ـ اقت )3

 شود؟ محسوب نمي ،گيري انقالب صنعتي كننده به شكل يك از عوامل كمك كدام .109

  هاي استعمار شده اي سرزمين سرازير شدن ثروت افسانه )2    ر سود بردهپ تتجار )1
  جنگ داخلي آمريكا) 4    داري برده ةنظام گسترد )3

 ............... به قدرت اول ............... تبديل شد.در دوران حكومت طوالني  .. انگلستان  .110

  اليزابت دوم ـ اروپا ملكه )2    لويي چهاردهم ـ اروپا )1
  ايزابالي يكم ـ جهان ملكه) 4    ملكه ويكتوريا ـ جهان )3
  

    ز) كاربست شواهد و مدارك تاريخي
 پاسخ دهيد. زير زير را بخوانيد و به سؤال متن  .111

اياالت متحده را صادر كردنـد. در مقدمـه    لجنگيدند، اعالمية استقال نشينان كه براي كسب استقالل با انگلستان مي تعمرهمس م1776در ژوئية 
اند و آفريدگارشان حقوق سلب نشـدني معينـي    ها برابر آفريده شده انگاريم كه همة انسان ما اين حقايق را بديهي مي«اين اعالميه آمده است: 

  كتاب درسي) 27(ص  »و جوي خوشبختي از جملة آنهاست... است كه حق زندگي، آزادي و جست ها اعطا كرده به آن
پوست كه ساكنان اصلي آن سرزمين بودند و نيز بردگان  پوستان آمريكا در قتل چند ميليون سرخ ـ با بررسي رفتار غيرانساني سفيد

  را تجزيه و تحليل كنيد.  ة استقالليپوست آفريقايي، ميزان پايبندي آمريكا به اعالم سياه
  

  : سياست و حكومت در عصر قاجار (از آغاز تا پايان سلطنت ناصرالدين شاه)سومدرس 
  الف) تعيين كنيد كدام عبارت درست و كدام نادرست است.   
قاجـار، آمـاده    خان فرصت را غنيمت شمرد و از اصفهان به شيراز رفت و با متحد كردن افـراد ايـل   خان پس از مرگ كريم آقا محمد .1

  نادرست   درست   رويارويي با زنديان شد.
 راه خراسان را در پيش گرفت. ،ها گذاري به عزم برچيدن بساط حكومت جانشينان نادر شاه و سركوب افغان خان پس از تاج آقا محمد .2

 نادرست   درست     

ماليه، جنـگ، عدليـه و امـور خارجـه      ميِيقد ةخان ا وزارتنظام اداري ايران در اوايل عصر قاجار بسيار كوچك بود و به چهار اداره ي .3
 نادرست   درست   شد.   محدود مي

 سال متوالي حاكم تهران و اصفهان بود.  34ش)، پسر مظفرالدين شاه  1297ـ  1228السلطان ( كامران ميرزا ظل .4

 نادرست   درست     

 ر تمام امور كشور به جز ارتش اظهار نظر و مداخله كند.توانست د مي ،داد اختياراتي كه شاه به او مي ةصدراعظم بر پاي .5

 نادرست   درست     

 نادرست   درست   ادارة ايالت آذربايجان با مركزيت شهر تبريز، همواره بر عهده وليعهد بود. .6
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 ادرست ن  درست   اي را با هدف تسلط بر درياي خزر آغاز كرد. طلبانه نيكالي دوم، سياست توسعهزمان دولت روسيه از  .7

چه در توان داشت براي جلوگيري از شكست ايـران انجـام    در طي جنگ اول ايران و روسيه، عباس ميرزا، فرمانده سپاه ايران، هر آن .8
 نادرست   درست   داد.

 نادرست   درست   معاهده تركمانچاي بين طرفين منعقد گرديد. ،پس از پايان جنگ اول ايران و روسيه .9

 نادرست   درست   ستان از داشتن كشتي جنگي در درياي كاسپي (خزر) محروم شد. گل ةنام ايران در عهد .10

اي حائل و تحت نفوذ خود در  هاي شرقي ايران، منطقه دولت انگليس درصدد برآمد كه با جدا كردن سرزمين ،از اواخر عهد محمدشاه .11
 نادرست   درست   مرزهاي افغانستان به وجود آورد. 

 نادرست   درست   .مدن قاجارها در ايران، لويي پانزدهم در فرانسه قدرت گرفتزمان با روي كار آ هم .12

 نادرست   درست   كنشتاين بين روسيه و فرانسه منعقد شد.  فين ةمعاهد .13

تـري بـراي دشـمني و     هاي اروپايي، مجال كم هاي مستمر با دولت ايران و عثماني به سبب درگيري در عصر صفوي دو كشور مسلمان .14
 نادرست   درست   يكديگر داشتند. جدال با

 نادرست   درست   اول و دوم با وساطت فرانسه و آلمان بين ايران و افغانستان منعقد شد. »الروم ارزن↨«قرارداد  .15
 

    ب) جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.
  ، زمام امور را به دست گرفت.معروف شد ...........كه به  ...........اش  ، برادرزادهپس از مرگ آقا محمدخان .16

   لشكركشي كرد.  قفقازبه  ...........و  ...........خان به منظور برقراري  آقا محمد .17

پسر  ...........را به جانشيني خود برگزيد اما به دنبال مرگ زود هنگام اين شاهزاده اليق، مقام وليعهدي به  ........... ،شاه پسرش فتحعلي .18
 د.رسي ...........

 به سلطنت رسيد.  ...........شاه با تدابير  پس از مرگ فتحعلي محمد ميرزا .19

 در ايران افزايش يافت.  ...........و  ...........هاي  ت ميرزا آقاسي نفوذ دولتراددردوران ص .20

 بر تخت شاهي نشست. ...........با درايت  ...........پس از مرگ محمد شاه وليعهد او،  .21

 داد. نشان مي ...........و اخذ  ...........شور و شوق فراواني به  ناصرالدين شاه .22

و ترغيـب   ...........،  ...........هاي عصر ناصري، نقش مؤثري در تشويق شاه براي سفر به  يكي از صدر اعظم خان سپهساالر ميرزا حسين .23
 داشت.  ...........يازهاي فراوان به انگليس و توي به دادن ام

 در كشور ما به رقابت برخاستند. ...........نفوذ خود را در ايران افزايش دادند و براي كسب  ...........و  ...........هاي  دولت ...........در زمان  .24

 بود.  ...........،پادشاهي مطلقه و  ...........نظام حكومتي ايران تا پيش از  .25

 بود. ...........ان با نفوذ نمادر ناصرالدين شاه، از ز، مهدعليا .26

 هاي ديگري به تشكيالت اداري ايران افزوده شد.  خانه وزارت ...........و تحت تأثير  ...........در دوران  .27

 بود.  ...........همسر  ...........الدوله، خواهر  ملك نساء خانم عزت .28

 لطنتي (خاصه)  را بر عهده داشتند.و نظارت بر امالك ديواني و س ...........مسئوليت محاسبه و گردآوري  مستوفيان .29

 را به روسيه واگذار كرد. ...........اي با عنوان  امتياز تأسيس يك واحد نظامي حرفه ناصرالدين شاه .30

 چنان ادامه پيدا كرد. هم ...........اندازي روسيه به خاك ايران بعد از معاهدة   دست .31
  

   ج) سؤاالت با پاسخ كوتاه
 گذاري چه بود؟ ج قاجار قبل از تا خان سه اقدام آقا محمد .32

 خان به قفقاز چه بود؟ فرجام او چه شد؟ علت لشكركشي آقا محمد .33

  هايي تالش كرد؟ خان در طول دوران سلطنت كوتاهش در چه زمينه آقا محمد .34
  شود؟ برده نمينام نكويي  بهخان در تاريخ،  چرا از آقا محمد .35
  گذشت؟شاه به چه اموري  نخست سلطنت فتحعلي هاي سال .36
 ي مواجه بود؟يها شاه، حكومت قاجار با چه چالش در دوران سلطنت فتحعلي .37
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 شاه در چه اموري موفق عمل كرد؟ فتحعلي .38

 شاه در چه اموري ناكام ماند؟ فتحعلي .39

 عصر قاجار است؟ ي ازاز آثار چه هنرمندان ،يسكتاب در 34 ةعباس ميرزا در صفح هشاه و نگار به ترتيب نگاره فتحعلي .40

 شاه با تدابير چه كسي و طي چه اقدامي، به تخت پادشاهي نشست؟محمد  .41

 چرا اصالحات اميركبير به نتيجه نرسيد؟ .42

 هاي ميرزاحسين خان سپهساالر چه بود؟ علت ناكامي برنامه .43

 به چه اموري اشتغال داشت؟ بيشترهاي حكومت خود،  شاه در واپسين سال ناصرالدين .44

 ه كسي به قتل رسيد؟شاه در چه زماني و توسط چ ناصرالدين .45

 قاجار، در قدرت چگونه بود؟شاهان جايگاه زنان حرمسراي  .46

 شدند؟ قاجار از ميان چه كساني برگزيده مي دورةشهرها و روستاها عمدتاً در  ،حاكمان اياالت وواليان  .47

 ايگاهي در قدرت داشتند؟جحاكمان اياالت و واليات، چه  .48

 حكومتي چگونه بود؟ ةهاي بلندپاي ر و بزرگان محلي و مقامدا هاي زمين روابط شاهان قاجار با خاندان .49

 اي با مردم و بيگانگان داشتند؟ ها چه رفتار دوگانه بسياري از شاهان قاجار و كارگزاران زيردست آن .50

 شد؟ مي دارهقاجار چه نام داشت و توسط چه كساني و رياست چه كسي ا دورةخانه در  ترين وزارت ترين و گسترده پرسابقه .51

 خان با تكيه بر چه كساني قدرت را به دست گرفت؟ قا محمدآ .52

 نتيجه ماند؟ هاي عباس ميرزا براي نوسازي ارتش، بي چرا تالش .53

 چنان ادامه پيدا كرد؟ تركمانچاي هم ةاندازي روسيه به خاك ايران حتي بعد از معاهد چگونه دست .54

  شد؟ دود ميآيا ارتباط حكومت قاجار با روسيه به روابط سياسي و  نظامي مح .55
 ات سياسي و اقتصادي روسيه با ايران، در عهد قاجار را نام ببريد؟زسه مورد از امتيا .56

 شد؟م 18 ةها به ايران در سد انگليسي بيشترچه عاملي سبب توجه  .57

 قاجار با چه قراردادهايي نفوذ سياسي و اقتصادي خود را در ايران گسترش داد؟ دورةدولت انگلستان در اوايل  .58

 كردند؟ چه اهدافي را دنبال مي ،در ايران عصر قاجار ها انگليسي .59

 ها، در عهد قاجار را نام ببريد؟ سه مورد از امتيازات اقتصادي انگليسي .60

 در اوايل عهد قاجاريه نام ببريد. ،به ايران را لستانسه تن از سفراي انگ .61

 هايي در ايران شد؟ گروه قاجار موجب نگراني و واكنش چه دورةها در  واگذاري امتيازات به انگليسي .62

روابط خارجي چه اقـدامي كـرد و   حوزة هاي روزافزون روسيه و انگلستان در امور ايران، در  حكومت قاجار براي كاهش نفوذ و دخالت .63
 نتيجة آن چه بود؟

  
    د) سؤاالت تشريحي بلند پاسخ

 خان قاجار كه بود و چگونه و در كجا به پادشاهي رسيد؟ آقا محمد .64

 شاه كه بود، و چگونه به اين مقام برگزيده شد؟ ايي فتحعليوليعهد نه .65

 وزير محمد شاه به قتل رسيد؟ ،چرا قائم مقام فراهاني .66

 ؟هايي افزايش يافت جانشين قائم مقام فراهاني كه بود و در دوران او نفوذ چه دولت .67

  .شاه چه كسي و با درايت كدام وزير بر تخت نشست؟ شرح دهيد بعد از مرگ محمد .68
 ت ناصرالدين شاه دست به چه اقداماتي زد؟رركبير پس از صداامي .69

 چرا اصالحات ناصرالدين شاه به تغييرات اساسي منجر نشد؟ .70

 قاجار را تجزيه و تحليل كنيد. دورةجايگاه شاه و حدود اختيارات او در  .71

 د خود را به كار ببندند؟توانستند، قدرت استبدادي و اختيارات نامحدو طور كامل و هميشه نمي چرا شاهان قاجار به .72
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 قاجار را بنويسيد؟ دورةهاي وزير اعظم يا صدراعظم در  جايگاه، اختيارات و محدوديت .73

  هاي دوران قاجار را شرح دهيد. خانه دامنه فعاليت و چگونگي وزارت .74
 يد؟ها را توضيح دهنوظايف آچگونگي اداره سازمان قضايي عصر قاجار از چند گونه محاكم تشكيل شده بود؟  .75

 هايي داشت؟ اتي قاجار چه ويژگييارتش ايل .76

 اميركبير براي نوسازي ارتش ايران، چه اقداماتي كرد؟ .77

 ها و كاركرد بريگاد قزاق را شرح دهيد.  چگونگي تأسيس، و ويژگي .78

 ه بود؟مردم ايران از روابط خارجي چو زمامداران  ،هاي اروپايي دولت متفاوتگيري حكومت قاجار رويكرد  زمان با شكل هم .79

 دولت روسيه نسبت به مرزهاي ايران از چه زماني آغاز شد، و تا چه زماني ناكام ماند؟ ةطلبان سياست توسعه .80

 آيد؟ ي ايران و روسيه به حساب مي ها چه حوادثي سرآغاز جنگ .81

 .اين جنگ را شرح دهيد ةواكنش ارتش ايران و نتيج ؟از چه زماني آغاز شد يههاي ايران و روس دور اول جنگ .82

 چگونه آغاز شد؟چه بود؟ و هاي دور دوم ايران و روسيه  علل شروع جنگ .83

 جنگ دوم ايران و روسيه در آغاز چه نتايجي داشت؟ .84

 گذار بود؟ هاي ايران و روسيه تأثير دوم جنگ دورةچه عواملي در شكست ايران در  .85

 قراردادهاي گلستان و تركمانچاي چه بود؟ ةنتيج .86

 قاجار فراهم كرد؟ دورةخود را در خليج فارس در انگلستان چگونه زمينة نفوذ  .87

 پاريس و گلداسميت چگونه فراهم شد؟ ةهاي عهدنام زمينه .88

 چه بود؟» رژي«موضوع قرارداد تالبوت يا  .89

  متن فتواي ميرزاي شيرازي در موضوع تحريم تنباكو چه بود و نتيجه آن چه شد؟ .90
 راتش از پاي در آورد؟چرا ناپلئون تصميم گرفت انگلستان را با هجوم به مستعم .91

 فرانسه فراهم شد؟و كنشتاين بين ايران  هاي انعقاد عهدنامه فين چگونه زمينه .92

 ها دست به چه اقداماتي زدند و چرا اين قرارداد دوام چنداني نداشت؟ فرانسوي ،كنشتاين پس از انعقاد قرار داد فين .93

 گونه ادامه يافت؟كنشتاين، روابط ايران و فرانسه، چ فين ةبعد از شكست عهدنام .94

 هايي ميان ايران و عثماني ايجاد شد؟ شاه تنش شاه و محمد چرا در زمان فتحعلي .95

 خود جلب كند؟ سمتبخشي از انديشمندان ايراني را به » اتحاد اسالم«چگونه دولت عثماني توانست با شعار  .96
  

  هـ) كلمات يا عبارات مرتبط با يكديگر را مشخص كنيد. (دو مورد اضافي)
 بانك استقراضيالف)   آخال ةعهدنام .97

 بانك شاهنشاهيب)   گلداسميت ةعهدنام .98

 بين ايران و روسيهج)   ايران و روسيه بعد از جنگ اول ةعهدنام .99

 قائم مقام فراهانيد)   كنشتاين فين .100

 بين ايران و انگلستانهـ)   امتياز اقتصادي روسيه .101

 الدوله امينو)   امتياز اقتصادي انگلستان .102

 ز) بين ايران و فرانسه  ا و روشنفكر عصر ناصريسياستمدار نوگر .103

 خان سپهساالر ميرزا حسين) ح  صدراعظم ناصري .104

  ط) گلستان    
  نچاياي) تركم    
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 و) گزينه درست را انتخاب كنيد.

 اميركبير است؟ ةقاجاري دربار ةاين سخن از كدام شاهزاد .105

 »تدبير به نظر ارباب بصيرت نرسيده. شد، چنان وزيري باآغاز از عهد كيومرث كه بناي سلطنت در ايران «

  احمد ميرزا) 4  بهرام ميرزا )3  مسعود ميرزا )2  ميرزا رضا قلي )1
 با لقب اميركبير به مقام صدراعظمي برگزيد.را ناصرالدين شاه جوان در آغاز سلطنتش  ....................  .106

  ميرزا حسين خان سپهساالر) 4  آقاسيحاجي ميرزا  )3  ميرزا تقي خان فراهاني )2  قائم مقام فراهاني )1
استخدام شد و براي مدت كوتـاهي در   سازماندهي وزارت ماليه ش به خواست دولت ايران براي  1290در سال  كدام كارشناس غربي  .107

 ؟ايران خدمت كرد

  گوبينو) 4  بنجامين )3  موسيو نوز )2  ترسشو )1
 ت؟بخشي از خاطرات كدام رجل سياسي عهد قاجار اس ،ناين سخ .108

خارجـه   اي مراسلة باال بلنـد بـه وزارت   خانه خواهد. ايران بايد معابرش منظم باشد، هر ساعت سفارت ايران قشون منظم آبرومند مي«
 »را سرقت كرد.مرا  ةالتجارة تبع نفرستد كه فالن ايل در فالن راه مال

  الدوله خاطرات سياسي امين )2  شرح زندگاني من، اثر عبداهللا مستوفي )1
  ميرزا تقي خان اميركبير) 4    قائم مقام فراهاني )3
  

    ز) كاربست شواهد و مدارك تاريخي
پاسخ ناصرالدين شاه را به اعتراض دولت انگلستان به امضاي قرارداد آخال توسط ايران بخوانيد و تحليل و قضـاوت خـود را دربـارة     .109

 بنويسيد. ،در قبال ايران ،ظاهري ابترقدر عين  ،گرايي روسيه و انگلستان با يكديگر سياست خارجي و هم

ايد. اگر از اول روس را از اين همه پيش آمـدن   بايد جواب نوشت ما چيزي به روس نداديم. شما كه انگليس هستيد در اين فقره داده«
، بلكـه هـيچ   كردنـد  ها ميدان جوالن بـازي خودشـان را كمتـر مـي     شديد، البته روس اً مانع مييبه سمت آخال و تركمان رسماً و قو

توانيم.... آن وقت مـا   ها را بكند، ما به طريق اولي نمي توانستند داخل شوند. وقتي كه مثل شما دولتي نتواند سد راه و خيال روس نمي
خـان بـا لُـرد     گـوي ملكـم   و كرديد يا نه؟ (نـورايي، گفـت   ها جنگ كنيم، آيا شما به ما امداد قشوني و پولي و اسحله مي بايد با روس

Lord)ليسوري، سا salisbury)3درس  6). (فعاليت 154ـ  153هاي تاريخي ص  ، بررسي«( 
  

  : اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجارچهارمدرس 
  الف) تعيين كنيد كدام عبارت درست و كدام نادرست است.   
 عشايري و شهري داشتند. ـ زندگي روستايي، ايلي  ةه سه شيوهاي گوناگوني بود ك قاجار شامل اقوام وگروه دورةايران در  ةجامع .1

  نادرست   درست     
 گرفت. در رأس ايالت شاهزادگان قرار داشتند و تمام مناسبات و روابط حكومت و ايل زير نظر آنها انجام مي .2

 نادرست   درست     

 نادرست   درست   دچار ركود فراواني شد. توليد اقتصادي و ةكشور ما در عرص ،هاي اقتصادي با سقوط افشاريه و آغاز بحران .3

 نادرست   درست   تجاري شدن كشاورزي ايران در عصر قاجار تغيير چنداني در فنون كشاورزي ايجاد نكرد. .4

 نادرست   درست   قاجار نظام تعليم و تربيت سنتي ايران تداوم و گسترش يافت. دورةدر  .5

 نادرست   درست   كه در شهر اصفهان تأسيس شدند.  كز علمي و آموزشي بودندهاي مروي و سپهساالر از جمله مرا مدرسه .6

 رفتند. شد كه براي گسترش روابط سياسي به ديگر كشورها مي سياسي و فرهنگي گفته مي هاي مسيونر به اعضاي هيئت .7

 نادرست   درست     

 نادرست   درست   تأسيس كرد.خانم استرآبادي مدرسه فرهيختگان را در تبريز براي تحصيل دختران  بي بي .8

 شد. قاجار عوامل گوناگون قومي، سياسي و اقتصادي سبب تمايز و تفاوت ميان اهالي يك شهر در محالت گوناگون مي دورةدر  .9

 نادرست   درست     

 نادرست   درست   انگلستان شد.به جنگ داخلي آمريكا موجب افزايش توليد و صادارت برنج از ايران  .10
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 هزار تن برآورد شده است. 30هاي وسيعي از ايران زير كشت گندم بود و ميزان توليد بيش از  جنگ جهاني دوم، زمين ةدر آستان .11

 نادرست   درست     

 قاجار بود؟ دورةبافي در  ترين مراكز قالي هاي لرستان و آذربايجان از مهم شهرهاي تبريز، سمنان، قم، اصفهان، مشهد، واليت .12

 نادرست   درست     

 هاي كوچك و بزرگ فرش دايركرده بودند. كارگاه ،گذاران خارجي در شهرهاي تهران و اصفهان قاجار تجار داخلي و سرمايه دورةر د .13

 نادرست   درست     

شاه به منظور تربيت نيروهاي سياسي وزارت خارجه تأسيس  زا نصراهللا خان مشرالدوله در زمان ناصرالدينرمدرسة علوم سياسي را مي .14
 نادرست   رست د  كرد.

 نادرست   درست   ناصرالدين شاه، سنت نگارگري ايراني تحت تأثير هنر نقاشي مدرن اروپايي قرارگرفت. دورةدر  .15
 

    ب) جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.
 . است ........... اميركبير اثر  ةنگار .16

 ناصرالدين شاه است. باشي دربار نقاش  ........... هاي هزار و يك شب اثر  نقاشي .17

 دارد.  ........... تعزيه ريشه در  .18

 بود.  ...........   در تهران، هاي اجراي تعزيه قاجار يكي از مكان دورةدر  .19

 و شهادت امام حسين (ع) رواج داشت.  ........... براي بزرگداشت   ........... تعزيه در عصر  .20

سياسي و اجتماعي را به صورت طنز به گـوش مقامـات     ........... ، مضامين جدي و ...........گاهي هنرمندان با استفاده از در دورة قاجار  .21
 رساندند. مي

 گسترش پيدا كرد.  ...........  دورةهنر تعزيه در  .22

 نداشتند.  ........... كه  ندجمعيت روستايي اغلب افرادي بود  ........... و   ........... به استثناي   .23

 بودند.  ........... و   ........... ها نشان از آن دارد كه روستاييان كم و بيش تحت ستم  رشبرخي از گزا .24

 از نظر مالي مستقل از حكومت بودند.  ........... و دريافت   ........... روحانيون به سبب نظارت بر  .25

 ان در ميان اقشار مختلف مردم نفوذ فراواني داشتند. جامعه سنتي اير  ........... و   ........... از ديرباز به دليل  روحانيون .26

 داشتند. ت بهتريوضعي  ........... دادند، نسبت به  افراد ايل به سبب كارهايي كه براي رهبران خود انجام مي .27

 رفتند. جار به شمار ميحكومت قا  ........... در مواقع جنگ يكي از منابع تأمين   ........... همواره به عنوان   ........... افراد  .28

 كردند.  حكومت مي  ........... طور  اغلب در مناطق تحت نفوذ خود به   سران ايالت .29

 ساخت. ........... در محل فعلي دارالفنون يك   ........... (نقاش باشي) به دستور   الدوله اكبر خان مزّين ميرزا علي .30

 ساخته شد.  ........... است كه به دستور .... .......كاخ   ةالعماره واقع در مجموع كاخ شمس .31
  

   ج) سؤاالت با پاسخ كوتاه
  قاجار را بنويسيد. دورةايران در ةهاي زندگي جامع شيوه .32
 هايي از مردم بودند؟ شامل چه گروه ،قاجار دورةشهرنشينان در  .33

 اند؟ چرا؟ گرفتهموضعي  هاي خارجي چه در مقاطعي از تاريخ معاصر ايران روحانيون در برابر حكومت و قدرت .34

  ؟ندقاجار چه جايگاهي داشت دورةبازارها در  .35
  قاجار چگونه بود؟ دورةوضعيت اهالي شهرها در  .36
 قاجار را نام ببريد؟ دورةدر  توليد ةسه شيو .37

 هاي شيوه توليد خرده كااليي دولتي و خصوصي چه بود؟ ويژگي .38

 ي چه بود؟تايويژگي شيوه توليد شبانكارگي يا ايل .39

 دارالفنون چه بود؟ ةايجاد مدرس هدف از .40

 ها به خارج كند؟ چرا اميركبير قصد داشت، آموزش دانشجو در داخل كشور را جايگزين فرستادن آن .41
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 ميرزا حسن رشديه كه بود؟ .42

 هدف ميرزا رشديه از برپايي مراكز آموزشي جديد چه بود؟ .43

 حوالت اجتماعي چه بود؟قاجار در ت دورةآموختگان مراكز علمي و آموزشي جديد در  نقش دانش .44

 چرا هنر نگارگري بعد از سقوط صفويان رو به افول نهاد؟ .45

 چرا هنر نقاشي در عصر قاجار دچار تحول اساسي شد؟ .46

 توسعه نقاشي چه اقداماتي كرد؟ برايشاه  فتحعلي .47

  ناصرالدين شاه چه تحولي در نقاشي روي داد؟ دورةدر  .48
 وضعيت نمايش كمدي در عصر قاجار چگونه بود؟ .49

 هنر تئاتر به سبك اروپايي از چه زماني و توسط چه كساني در ايران گسترش يافت؟ .50

 قاجار با توجه به چه شرايطي تداوم يافت؟ دورةنظيري داشت؟ و در  هايي درخشش بي سنت معماري ايراني اسالمي در چه دوره .51

 صادي با چه مشكلي روبرو شد؟هاي شديد سياسي و نظامي، كشور ما از لحاظ اقت آغاز بحران با سقوط صفويان و .52
  

    د) سؤاالت تشريحي بلند پاسخ
 .بري دهقاني را بنويسيد هاي شيوه توليد سهم ويژگي .53

 وضعيت صنايع دستي در ايران با به قدرت رسيدن قاجارها با چه تحوالتي روبرو شد؟ .54

 قاجار رو به افول نهاد؟ دورةتدريج در  چگونه صنايع دستي ايران به .55

 شتي نبود؟يمع يمانند گذشته يك كشاورز ،يران در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستمچرا كشاورزي ا .56

 كيفيت صادرات پنبه به خارج از كشور در قرن نوزدهم چه بود؟ارتقاي داليل رشد و  .57

 تجاري شدن كشاورزي ايران در عصر قاجار چه پيامدهايي داشت؟ .58

 ايرانيان ايجاد شد؟ ةتغذي ةناصرالدين شاه، تحولي عظيم در شيو دورةچرا در  .59

 جهاني داشت؟ممتاز قاجار جايگاه  دورةدر ايران فرش صنعت  چرا .60

 چه عواملي تأثير بسزايي بر رونق صادرات فرش در ايران عصر قاجار داشت؟ .61

 قاجار چه بود؟ دورةسنتي در  بيتويژگي تعليم و تر .62

 مراكز آموزشي جديد چگونه فراهم شد؟ وهاي تأسيس مدارس  زمينه .63

 قاجار را ارزيابي كنيد. دورةوضعيت تئاتر در  .64

 چيست؟» كارت پستالي«منظور از معماري  .65

 نقش مظاهر جديد غربي در گسترش معماري اروپايي در ايران عصر قاجار را بررسي كنيد. .66

  قاجار چگونه بود؟ دورةوضعيت معماري سنتي ايراني در  .67
  

  . (دو مورد اضافي)هـ) كلمات يا عبارات مرتبط با يكديگر را مشخص كنيد
 مؤسس مدرسه دوشيزگانالف)   ميرزا حسن رشديه .68

 الملك اثر كمالب)   نقاش تاالر آينه .69

 مؤسس مدارس جديدج)   خانم استرآبادي بي بي .70

 محمد غفاريد)   قاجار و اوايل عصر پهلوي صرعنقاش برجسته  .71

 مؤسس تاالر نمايش در تهرانهـ)   باشي ناصرالدين شاه نقاش .72

 باشي ابراهيم نقاش محمدو)   الدوله ينخان مزّ اكبر ميرزا علي .73

 ابوالحسن غفاريز)     

  ح) محمد كلهر  
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 و) گزينه درست را انتخاب كنيد.

 قاجار شد؟ دورةاي موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسيه در  چه حادثه .74

  روسيه )م1917(انقالب  )2    ايران هانقالب مشروط )1
  هاي استقالل آمريكا جنگ) 4    ريكاهاي داخلي آم جنگ )3

 شدند؟ زميني تشويق مي كشاورزان به كشت سيب، در زمان  ................ براي مقابله با ................ .75

  مظفرالدين شاه ـ قحطي )2    ناصرالدين شاه ـ گرسنگي )1
  قحطي ـفتحعلي شاه ) 4    مظفرالدين شاه ـ تحريم )3

 ........ اروپايي و ............... تأسيس شد.به دست ... ها نخستين مدرسه .76

  مسيونرهاي ـ آمريكايي )2  ين ايرانيجهانگردان ـ خيرّ )1
  مسيونرهاي مذهبي ـ چيني) 4    هاي ـ ژاپني ديپلمات )3

 كدام است؟» كارت پستالي«يكي از مشهورترين بناهاي معماري  .77

  كاخ گلستان ةجموعالعماره در م كاخ شمس )2    تاالر آينه در كاخ گلستان )1
  كاخ گلستان ةكاخ ابيض در مجموع) 4  كاخ گلستان ةتاالر سالم در مجموع )3
  

    ز) كاربست شواهد و مدارك تاريخي
 هاي زير پاسخ دهيد. ها به پرسش هاي زير را كه هر دو درباره اصفهان عصر قاجار است، بخوانيد و ضمن مقايسة آن متن .78

هاي بـازار   پارچه(manchester)سازد... منچستر هاي كاال ... هر فرد انگليسي را خشنود مي ام تجارتي عدلمشاهدات عالمات يا ارق«ـ   1متن 
lord) (كرزن» ها در اصفهان نام و نشان بيگانه دارند ترين تجارتخانه كند.... عمده اصفهان را تأمين مي curzon)  2، ايران و قضية ايـران، ج ، 

  )51ص 
شـان  ساز، صنعتي بسيار بزرگ  است. سابق خيلي جمعيت و رواج داشت. االن نسبت به پيش تخفيف كلي كرده .... متاع ـ جماعت چيت  2متن 

دار اصـفهاني،   رود ولي قُماش (پارچه) فرنگي خيلي بازارشان را شكسته، نصف از ايشان باقي نمانده اسـت. (تحويـل   باز به همه واليات ايران مي
  )4درس  2(فعاليت  )94جغرافياي اصفهان ... ص 

  الف ـ  برداشت شما از متن اول چيست؟
  توان استنباط كرد؟ ب ـ متن دوم حاوي چه نكاتي است، و از آن چه حقيقتي را مي

ـ    .79 تن را اين متن مربوط به حمله محمد شاه قاجار به اصفهان و سركوب شورش لوطيان و مردم اين شهر عليه حكومت قاجـار اسـت. م
  به سؤال زير پاسخ دهيد.و بخوانيد 

و اغتشاش واليت (اصفهان)، مركب همايون شاهنشاه (محمد شاه) با چهل عراّده توپ و چهل هـزار   لزماني كه به تأديب (تنبيه) جها«ـ   3متن 
هـا تفنـگ    ره) سرباز مسـتحفظ، از خـان  اي شهر جميعاً چاتمه (محاصه ها) و قراول خانه قشون ... تشريف فرماي اصفهان گرديد... معبرها (راه

ر، از ساكنين بلده و دهات سيورسات (خواربار براي لشكر).... از مـالكين و عمـال شـهر و بلوكـات هشـتاد      خواستند و از اعيان و مالها مقص مي
ن قيامـت بـه پـا كردنـد.     هزار تومان بقاياي الوصول سـنوات و زارعـين مستأصـل (درمانـده) سـلطان زمـان در غضـب .... توپچيـان و سـربازا         

اعت بـه  فخته ... آحاد ناس (افراد مردم) .... گرفتار، فردي از افراد را ياراي گفتـار نبـود. عاقبـت تـدبير شـ     يميرغضبان (جالدان) خون اشرار ر
ضـور مبـارك   بـازي و اسـباب خوانچـه بـه ح     دست تقليد اين جماعت (هنرمندان نمايش كمدي) بود كه روزي جهت تفريح شاهنشـاه .... بقـال  

هاي...... مستحفظين و محصلين و مستوفيان و مباشران تمام ظاهر كردند. همان روز از خاصيت اين حكمت عملي، مـوكلين   عدالتي بردند.... بي
  )4، درس 6) (فعاليت 87ممنوع، متهمين معاف، بقايا بخشيده شدند. (اصفهاني، جغرافياي اصفهان ص 

  ستم مأموران را به گوش محمد شاه رساندند؟ ـ هنرمندان چگونه پيام مظلومان و
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  : نهضت مشروطه ايرانپنجمدرس 
  الف) تعيين كنيد كدام عبارت درست و كدام نادرست است.   
  نادرست   درست   هاي بزرگي از سرزمين ايران بود. يكي از داليل نارضايتي مردم از حكومت قاجار، از دست رفتن بخش .1
 نادرست   درست   ساالران ايراني بود. سجم و كارآمد اداري داشت و قدرت در دست ديوانحكومت قاجار تشكيالت من .2

 نادرست   درست   بزرگ در مردم شد، روابط سياسي با روسيه بود. يقاجار سبب ايجاد تحول دورةيكي از عواملي كه در  .3

 نادرست   درست   ود.ش قاجار مشاهده مي هاي نوين، در خاطرات سياسي عهد هاي انديشه اولين نشانه .4

 كند. ميرزا صالح شيرازي در خاطرات سياسي خود به روشني از نظام حكومت تزاري روسيه تعريف و تمجيد مي .5

 نادرست   درست     

 نادرست   درست   الدوله است. م بيك اثر ميرزا ملكم خان ناظميراهبا ةنام سياحت .6

 نادرست   درست   بلژيكي بود.دهندة جنبش مشروطيت ماجراي نوز  ث شتابديكي از حوا .7

 ور است.همهاجرت روحانيون و مردم به شهر ري و تحصن در صحن حضرت عبدالعظيم به مهاجرت كبري مش .8

 نادرست   درست     

 نادرست   درست   بعد از مظفرالدين شاه، وليعهد او احمد ميرزا با عنوان احمد شاه، به سلطنت رسيد. .9

 نادرست   درست   ايجاد شود.» مشروعه ةمشروط«ه بايد اهللا نوري معتقد بود ك شيخ فضل .10

 نادرست   درست   ايران را بين خود تقسيم كردند.  م1907ها طي قرارداد  ها و روس فرانسوي .11

هنگامي كه مظفرالدين شاه ساختمان مجلس را به توپ بست انگليس از آن حمايت كرد و روسيه نيز با سكوت خود، بـه آن رضـايت    .12
 نادرست   درست   داد.

جدي مشروطه بود و در اروپـا بـه    لفانالسلطان را كه از مخا اصغرخان امين خواهان، ميرزا علي محمدعلي شاه براي مبارزه با مشروطه .13
 نادرست   درست   برد، دعوت كرد تا رياست دولت را به او بسپارد. سر مي

ه از صـف طرفـداران   يراسالمي و ملّي اوليسوطه و انحراف آن از مگرايان در نهضت مشر اهللا نوري به دليل اعمال نفوذ غرب لضشيخ ف .14
 نادرست   درست   مشروطه جدا شد.

 نادرست   درست   شد. ه برخي از كاالهاي مورد نياز مردم مانند نفت، كبريت و پنبه از انگلستان وارد مييدر دوران قاجار .15
 

    ب) جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.
 . در مملكت قرار داشت .............برقراري  ايو استبداد داخلي و تالش بر ..... ........ت مشروطه بر مبارزه با اساس نهض .16

و با اجراي قـوانين اسـالمي از لجـام     .............و حكام را  .............قدرت و  .............نهضت مشروطه قصد داشت با ايجاد عدالت خانه و  .17
 لوگيري كند.گسيختگي آنهاج

 درست يافتند. .............يا  .............ش تعدادي از كشورهاي اروپايي يا آسيايي به حكومت 1290تا  1238از سال  .18

 ستايش شده است. غربهاي تمدن  اوضاع نابسامان كشور به زبان ساده بيان گرديده و در مقابل از ويژگي .............در  .19

 بود.  .............مي مردم در عصر ناصري نارضايتي عمو ةآخرين نمون .20

 مملكت را به او سپرد. ةرا كه فردي مستبد بود، به عنوان صدراعظم انتخاب كرد و ادار .............مظفرالدين شاه،  .21

 را بنا نهادند. .............ها در محل يك قبرستان متروك، ساختمان  روس ،با وجود مخالفت عمومي .22

 معروف شد. .............م در جريان نهضت مشروطه به مهاجرت علما به ق .23

 گرد آمدند و بست نشستند. .............اي در باغ سفارت  هبه قم، عد .............به موازات مهاجرت  .24

 ان نهضت مشروطه بود.بكرد، به ظاهر پشتي كه از دربار حمايت مي .............برخالف دولت  .............دولت  .25

 و مجلس شوراي ملي تمكين كند. .............خواست در برابر  نمي لي شاه محمدع .26

 هاي زيادي بود.  داراي ضعف ،تنظيم شد .............به نام  .............قانوني كه در زمان  .27
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