
 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه
 

 اولیانی پادبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم   امتحانات:                        نام و نام خانوادگی:

 12/10/1400  تاریخ امتحان:     انسانیرشته:         دهمدوازپایه:      معاصر تاریخ ایران و جهانامتحان:               کالس:

 دقیقه 65مدت زمان:                                                                                         شماره صندلی:                                    

 تعداد صفحات:                                                                                                                 آقای کریمینام دبیر:  
 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هافرزندان خوبم با یاد خدا و ذکر صلوات بر پیامبر مهربانی ردیف

  نمره( 4) ایهای چهارگزینهالف( پرسش 

 در دوره ریاست چه کسی بر دارالترجمه همایونی آثار فراوانی به زبان فارسی ترجمه شد؟ 1

  محمدحسن خان اعتمادالسلطنه -4عالمه محمد قزوینی            -3خان هدایت          رضاقلی -2آشتیانی        عباس اقبال  -1
25/0 

 را جزئی از قلمرو خویش اعالم کرد؟ای رسماً هند دولت انگلیس پس از چه حادثه 2

 ارگرشکست دیگر رقیبان استعم -2             تشکیل کمپانی هند شرقی         -1

 جدایی افغانستان از ایران -4سرکوب شورش سربازان هندی               -2

25/0 

 مهم انقالب با شکوه در انگلستان چه بود؟ آمدپی 3

 کاهش قدرت شاه و شاهزادگان -2            تشکیل نظام جمهوری                  -1

 نفی منشأ الهی سلطنت -4      ات خاندان سلطنتی            لغو امتیاز -3

25/0 

 نخستین اقدام نادر پس از پیوستن به تهماسب چه بود؟ 4

 تصرف خراسان -2     قتل فتحعلی خان قاجار                      -1

 هااخراج عثمانی -4جنگ با افغانها                                        -3

25/0 

 بود؟نروای زند که آخرین فرما 5

 عادلشاه -4               لطفعلی خان           -3          ابراهیم خان کالنتر             -2       فتحعلی خان                -1
25/0 

 نبه ایران به روسیه در دوره قاجاریه شد؟صادرات پای باعث افزایش تولید و چه حادثه 6

 استقالل آمریکا -4    های داخلی آمریکا   جنگ -3          های ناپلئون              جنگ -2   انقالب روسیه                  -1
25/0 

 سیاحتنامه ابراهیم بیگ نوشته چه کسی است؟ 7

 ایالعابدین مراغهحاج زین -2خان مستشارالدوله                              میرزا یوسف -1

 عبدالرحیم طالبوف -4             خان                                          ممیرزا ملک -3

25/0 

 های خود را توسط چه کسی به اطالع مظفرالدین شاه رساندند؟در هجرت صغری، مهاجران خواسته 8

 سفیر دولت روسیه -4ه               سفیر دولت فرانس -3سفیر دولت انگلیس                  -2             عثمانیسفیر دولت  -1
25/0 

 ای به پایان رسید؟دوره استبداد صغیر با چه حادثه 9

 بوسیله محمدعلی شاهامضای متمم قانون اساسی -2شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه                        پناهنده -1

 اله نوری توسط فاتحان تهراناعدام شیخ فضل -4عصومه و حضرت عبدالعظیم              تحصن در حرم حضرت م -3

25/0 

 ای زده شد؟اولین جرقه نهضت مشروطه با چه حادثه 10

 ژ بلژیکیاعتراض به رفتار نو -2اض به ساختمان بانک استقراضی روس                            اعتر -1

 اعتراض به رفتار فرقه شیخیه در کرمان -4ن تهران                                     نااعتراض به فلک شدن بازرگا -3

25/0 

 نی بر مطلق بودن قدرت شاه کشید؟الطای خط بمرجعیت شیعه در جریان چه حادثه 11

 هافتوای جهاد روس -2قیام علیه امتیاز رویتر                          -1

 نهضت تحریم تنباکو -4مشروطیت                               انقالب  -3

25/0 

 

 

 جای مهر

 1صفحه 



 بناهای کارت پستالی در زمان کدام شاه قاجار در ایران ساخته شد.؟ 12

 مظفرالدین شاه -4ناصرالدین شاه                     -3             محمدشاه                   -2        فتحعلی شاه             -1
25/0 

 کدام شخصیت فرهنگی عصر قاجار برای تأسیس مدارس ابتدایی در ایران تالش بسیاری کرد؟ 13

 میرزا تقی خان امیرکبیر -2                                             قائم مقام فراهانی                          -1

 میرزاحسن رشدیه-4                                     ه         الدولمیرزاعلی اکبر خان مزین -3

25/0 

 کرد؟کدام روشنفکر فرانسوی از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع می 14

 نسونیلراو -4نتسکیو                   م -3روسو                                   -2ولتر                               -1
25/0 

 کتاب تاریخ بیداری ایرانیان چه کسی است؟ نویسنده 15

 االسالم کرمانیمیرزامحمد ناظم -2خان اعتمادالسلطنه                                    محمدحسن -1

 میرزاحسن خان مشیرالدوله -4             میرزامحمد جعفر خورموجی                             -3

25/0 

 هندوستان شد.بر اساس کدام معاهده بخشی از بلوچستان از ایران جدا شد و ضمیمه خاک  16

 اشتاینقرارداد فین -4   قرارداد مفصل           -3قرارداد گلداسمیت                 -2   قرارداد پاریس         -1

 

25/0 

  نمره( 6)های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.ها و عبارتب( جمله 

 انگلیسی را استخدام کرد.  ................................... تأسیس نیروی دریایینادرشاه برای  -1 

 انتقاد کرده است.    ...................................... نویسی در رساله ایراد به شیوه تاریخی  ......................................   -2

 منتشر کرد.  .......................................در شهر     ........................................ با عنوان   ..................................... روزنامه ایراناولین  -3

 به اوج رونق رسید.    .......................................شکل گرفته بود در دوره     ........................................مکتب نقاشی شیراز که در دوره  -4

نخستین استعمارگرانی بودند که به هند وارد شدند و دولت  به آنها امتیازات تجاری و گمرکی    ........ ...............................................  -5

 قابل توجهی داد.

 ................................ آغاز شد و پس از مدتی یکی از فرماندهان ارتش فرانسه به نام  .......................................... به ملهب فرانسه با حانقال -6

 به قدرت رسید.    ...................... با اجرای

 آغاز شد.    ........................................ در کشور    ....................................... انقالب صنعتی با اختراع و تکمیل -7

 بود.     ...................................... بر عهده   ..................................با مرکزیت شهر در دوره قاجار اداره آذربایجان  -8

 واگذار کرد.   .................................را به دولت     ....................................... یاز یک واحد نظامی با عنوانناصرالدین شاه امت -9

 شد.کاالهای صنعتی اروپایی به ایران وارد نمی   .................................... در اوایل قاجاریه به علت -10

    ............................. اشتن کشتی جنگی در دریای خزر محروم شد و بر اساس قراردادداز    .................................. عهدنامهایران در  -11

 واگذار کرد.    .................................... را به دولتمناطق وسیعی از شرق دریای خزر 

امتیاز انحصاری     ....................................... الهصورت گرفت و با فتوای آیت    ..................................... ه رهبریقیام علیه امتیاز رویتر ب-12

 توتون و تنباکو لغوشد.

 ایرانی را به سمت خود جلب کند.ن گروهی از اندیشمندا    ......................................... دولت عثمانی توانست با شعار -13

 

 

 2صفحه 



  نمره( 10) ج( سواالت با پاسخ کوتاه و تشریحی 

 های زیر چه کسانی هستند:نویسندگان کتاب 1

 تاریخ ذوالقرنین -صدرالتواریخ                               -االخبار ناصری                       حقایق -

 
 

75/0 

 چه دالیلی نتواستند حاکمیت مقتدری در ایران تشکیل دهند؟ ها بهافغان 2

 
 

5/0 

 بنویسید. علل و عوامل ناکامی نادرشاه در اداره کشور را 3

 
 

 

75/0 

 داشت، آنها را توضیح دهید.آمد مهم در اروپا و جهان پی انقالب صنعتی دو 4

 

 
 

1 

 هایی داشتند.مستوقیان در دوره قاجار چه مسئولیت 5

 

 

1 

 توانستند قدرت استبدادی و اختیارات نامحدود خود را به کار ببندند.به چه دالیلی شاهان قاجار در عمل نمی 6

 
75/0 

 دولت روسیه در رقابت با انگلستان چه امتیازات اقتصادی و سیاسی در ایران به دست آورد. 7

 
75/0 

 امتیازی برخوردار شده بودند.طبقه ممتاز در فرانسه شامل چه گروههایی بودند و از چه  8

 

75/0 

 دار کرد؟چه حوادث و مسائلی احساسات ملّی مردم را علیه قاجارها جریحه 9

 
75/0 

 اله نوری به چه دالیلی از صف طرفداران مشروطه جدا شد، او معتقد به چه چیز بود؟شیخ فضل 10

 
75/0 

 بری چه کرد؟مردم در هجرت ک هایمظفرالدین شاه در برابر خواسته 11

 
5/0 

 های استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی گرفتند.نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی در برابر سیاست 12

 

75/0 

 های بارز این دوره چه بود؟ای آغاز شد؟ ویژگیدورة دوم مشروطیت با چه حادثه 13

 
1 

 20 امضا و تاریخ        .............................................                     با حروف.........................             نمره با عدد 

 

 موفق و پیروز باشید کریمی
 

 3صفحه 


