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مجموعه مدارس سراي دانش

1

واحد سنجش سرای دانش

جملههاي صحيح و غلط را مشخص كنيد.
الف) فرانسيس بيكن دانشمند آلماني اعالم كرد كه «هدف علم افزايش قدرت انسان است».

1

ب) يكي از نتايج عهدنامهي صلح وستفالي اقتدار بيشتر فرانسه بود.
پ) تا اواخر قرن نوزدهم ،عامل اصلي توليد ،نيروي دست و يا بازوي انسان بود.
ج) بلژيك توانست كشور كنگو را با توسل با زور و حيله تصرف كند.

2

گزينههاي صحيح را از جدول سمت چپ انتخاب كنيد و در پاسخنامه بنويسيد.
الف) نهضت پروتستان در سوئيس تحت رهبري اين فرد شكل گرفت.

 -1سيمون بوليوار

ب) او يكي از فالسفهي بزرگ انگليس در قرون جديد است.

 -2مونرو

پ) رهبر ارتش استقاللطلبان به نام سرخ جامگان در ايتاليا بود.

 -3مترنيخ

ت) قهرمان جنبش استقاللطلبي مردم آمريكاي التين بود.

 -4جانكالون

ج) در اتريش آزاديخواهان آن كشور او را مجبور به فرار كردند.

 -5توماس هابز

1/5

د) او با انتشار اعالميهاي به دولتهاي اروپايي هشدار داد كه در امور قارهي اروپا دخالت نكنند -6 .گاريبالدي
 -7بيسمارك
 -8كاوور

3

سؤاالت چهارگزينهاي
الف) سخنان مارتينلوتر مورد استقبال چه كساني قرار گرفت؟
 )1روحانيون فرانسه

 )2كشاورزان اروپا

 )3شاهزادگان آلمان

 )4مردم انگليس

ب) كدام حادثه ضربهاي شديد بر حيثيت و قدرت اسپانيا وارد كرد؟
 )1شكست از نيروي دريايي انگليس

 )2اخراج مسلمانان

 )3تفتيش عقايد مردم

 )4پيروزي مردم هلند

پ) قدرت و برتري فرانسه در قرن هفدهم در زمان حكومت چه كسي بود؟
 )1لويي شانزدهم

 )2لويي چهاردهم

 )3ناپلئون بنا پارت

 )4چارلز اول

ج) مهمترين جنبش سياسي ـ نظامي مصريان عليه استعمار انگليس به رهبري كه بود؟
 )1سعيد پاشا

 )2محمدعلي پاشا

 )3محمد عبده

 )4عرابي پاشا

1
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4

واحد سنجش سرای دانش

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
الف) جنگهاي انفصال آمريكا در زمان رياست جمهوري … آغاز شد.
ب) در اواخر قرن نوزدهم ،مقاومت قبايل سياهپوست … در مناطق جنوبي آفريقا انگلستان را به زحمت انداخت.

1

پ) فرانسويان عبدالقادر را دستگير و به … تبعيد كردند.
ج) سلطان محمد با فتح … لقب فاتح گرفت.

5

به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.
در آغاز قرون جديد انگلستان صحنهي اختالف و كشمكش بين چه گروههايي بود؟

1

6

ناپلئون پس از شكست از دولتهاي اروپايي به چه مكانهايي تبعيد شد؟

0/5

7

در قرن  11م مهمترين مشكل داخلي بريتانيا چه بود؟

0/5

8

انگليسيها چگونه توانستند قيام مهديون را سركوب كنند؟

0/5

1

نخستين استعمارگراني كه به قارهي آمريكا وارد شدند چه كساني بودند؟

0/5

11

دو رقيب تازه كه در نيمه دوم قرن  11در صحنه رقابتهاي استعماري پيدا شدند ،را نام ببريد.

0/5

11

سؤاالت تشريحي ـ با پاسخ طوالني

0/5

كليسا براي تحكيم سلطهي خود و نابودي مخالفانش از چه وسايلي استفاده ميكرد؟

12

پيدايش و رشد مذهب پروتستان در اروپا چه نتايجي داشت؟

13

فالسفهي اروپا دستگاه فلسفي خود را بر چه اساسي استوار ساختند و خواستار چه چيزهايي بودند؟

14

چه حوادثي زمينهساز انحطاط اسپانيا شد؟

15

برنامههاي پتركبير براي قدرتمند ساختن روسيه چه بود؟

0/55

16

طبقهي ممتاز فرانسه شامل چه گروههايي بودند و از چه امكانات و امتيازاتي برخوردار بودند؟

1/5

17

جنگها و فتوحات سلطان سليم امپراتور عثماني را بنويسيد 4( .مورد)

18

مسئلهي شرق را تعريف كنيد.

11

برخي از اقدامات اكبر شاه ،پادشاه گوركاني هند را بنويسيد 4( .مورد)

21

تصميمات كنگره وين را بنويسيد.

0/55

21

آلمان چه مسائلي را دليل بر ادعاي داشتن كسب مستعمره ميدانست؟

0/55

22

تهاجم استعمارگران به مصر ،محمدعلي پاشا را متوجه چه نكاتي كرد؟

0/5

23

چه عواملي باعث شكست ناپلئون در حمله به روسيه شد؟ ( 4مورد)

1

24

دو گرايش متضاد كه در دورهي تنظيمات در عثماني بهوجود آمد را معرفي كنيد؟

1
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واحد سنجش سرای دانش

(هر كدام  1/25نمره)
الف) (غ) فرانسيس بيكن دانشمند انگليسي
ب) (ص)
پ) (غ) تا اواخر قرن 18
ج) (ص)

2

3

4

(هر كدام  1/25نمره)
الف) 4

ب) 5

ج) 3

د) 2

پ) 6

ت) 1

(هر كدام  1/25نمره)
الف) گزينهي «»3

ب) گزينهي «»4

پ) گزينهي «»2

ج) گزينهي «»4

(هر كدام  1/25نمره)
الف) آبراهام لينكلن

ب) قبايل زولو

پ) دمشق

ج) اسالمبول

5

كاتوليكها و پروتستانها ـ پادشاه و پارلمان

6

ابتدا به جزيرهي الب و سپس به جزيرهي سنت هلن

7

مبارزات استقاللطلبانهي مردم ايرلند

8

انگليسيها با كمك فرانسويان و با صرف هزينه و تلفات سنگين اين قيام را سركوب كردند.

9

اسپانيا و پرتغال

11

آلمان و ايتاليا

11

كليسا براي تحكيم سلطهي خود و نابودي مخالفان از دو حربـهي تكفيـر و برپـايي دادگـاه تفتـيش عقايـد (انگيزيسـيون)
استفاده ميكرد 2( .مورد هر كدام )1/25

12

تقويت حكومتهاي پادشاهي و ملي ـ از بين رفتن وحدت مذهبي در اروپا ـ بروز جنگهاي مذهبي (ميان پروتسـتانهـا و
كاتوليكها) ـ رشد احساسات ناسيوناليستي و شكلگيري كليساهاي ملي از نتايج پيـدايش و رشـد مـذهب پروتسـتان در
اروپاست 4( .مورد هر كدام )1/25

13

اعتبار بخشيدن به خرد و عقل بشري ـ خواستار آزادي انديشه و خرد انساني از قيد و بند سنن و عقايد پيشـينيان و احكـام
كليسايي و امر و نهي دولتها بودند.
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14

واحد سنجش سرای دانش

پيروزي نهضت پروتستان در اروپاي مركزي ـ اخراج مسلمانان از اسپانيا
قيام مردم هلند ـ شكست نيروي دريايي اسپانيا از انگلستان

15

تجهيز ارتش به سالحهاي جديد و آشنا ساختن سربازان با فنون جنگي نوين ـ گسترش تجارت و دريانوردي و تالش براي
دستيابي به آبهاي آزاد و گرم ـ غربي كردن روسيه

16

طبقه ي ممتاز شامل اشراف و نجباي درباري و روحانيون عالي رتبه بودند ،اينان منابع اصلي قـدرت و ثـروت را در دسـت
داشتند ،وسيعترين اراض ي و مهمترين مناصب حكومتي به آنان تعلق داشت و از معافيت مالياتي برخوردار بودند.

17

در جنگ چالدران سپاه صفوي را شكست داد ـ عراق و شام را فتح كرد ـ با فتح مصر دولت مماليك را منقرض سـاخت و
ادارهي مكه و مدينه را بهدست گرفت.

18

كشورهاي اروپايي به بهانهي حمايت از اقليتهاي قومي و مذهبي در امور داخلي عثماني دخالت ميكردند .اين دخالتهـا
به مسئلهي شرق معروف شده بود.

19

ارتش دائمي تأسيس كرد .دولتهاي كوچك هند را شكست داد .نواحي وسيعي از جنوب و مركـز هنـد را تصـرف كـرد.
حقوق طبقات پايين جامعه را به رسميت شناخت ـ از ميان اشراف هند همسر انتخاب كرد .رسـم سـاتي را برانـداخت4( .
مورد هر كدام )1/25

21

در اين كنگره تصميم گرفته شد كه فرانسه بار ديگر با رژيم سلطنتي اداره شود ـكليهي متصرفات ناپلئون از فرانسه پـس
گرفته شد .مرزها و رژيمهاي سياسي دولتهاي اروپايي مشخص شد.

21

آلمان نيازهاي صنعتي ،رشد جمعيت و محدوديت خاك را دليل بر ادعاي داشتن مستعمرات ميدانست.

22

ارزش و اهميت سياسي ـ نظامي مصر و عقب ماندگي مسلمانان از جمله مصريان نسبت به اروپائيان

23

وسعت خاك روسيه ـسرما و برف سنگين ـ استراتژي جنگ غيرمنظم ـ تخريب پلها و آتشزدن شهرها

24

گرايش به اتحاد اسالم ـ گرايش به اتحاد تركان (پان تركيسم) ( 2مورد هر كدام )1/5

