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 -1به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

بارم

الف) دو تأثیر پیدایش و رشد مذهب پروتستان در اروپا چه بود؟
ب) دو عامل انحطاط و ضعف اسپانیا در قرن 11م را بنویسید.
ج) انقالب صنعتی به چه معناست؟
4

د) كدام واقعه مبدء قرون جدید در تاریخ اروپا شناخته شد؟
ه) دو عامل عقب ماندگی و انحطاط دولت عثمانی در قرن 11م چه بود؟
و) دو درخواست بانیان كنگرهي ملي هند را بنویسید.
ز) اولین موضوعي كه در شوراي امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد چه بود؟
ح) دو دلیل برای ناکامی جانشینان شاه عباس اول در زمینه حکمرانی بنویسید.

 -2در جای خالی کلمات مناسب بنویسید:
الف) روش علم در قرون جدید ..............بود.
ب) تأسیس سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی  .................صورت گرفت.
ج) درجامعه فرانسه طبقه  ..................دارای تحصیالت بوده و اغلب از نظام سلطنت استبدادی ناراضی بودند.
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د) مهمترین رقیب سیاسي امپراتوري انگلیس در قرن نوزدهم دولت  .............بود.
ه) مهمترین قیام در سال 1011م قیام باکسرها بود که در کشور  ............رخ داد.
و) جامعه ملل در  .................تشکیل شد ولی بعدها به علت خروج ژاپن ،آلمان و ایتالیا از آن وجودش بیاثر شد.
ز) یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین در کنفرانس  ...........موجودیت اسرائیل را رسما پذیرفت.
ح) در دوره ی شاه تهماسب ،با بسته شدن پیمان  ....................دورانی از آرامش و صلح میان ایران و عثمانی آغاز شد.
 -3به سؤاالت زیر با بلی -خیر جواب دهید:
الف) آیا شرط نادر برای اعضای شورای مغان حمایت قبایل ،زمینداران و مأموران کشوری از خاندان صفوی بود؟
ب) آیا ورود ارتش فرانسه به خاک روسیه سر آغاز پیروزیهای ناپلئون به شمار میرود؟
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ج) آیا بوئرها دهقانان مهاجر هلندي بودند كه علیه امریکایی ها دست به مقاومت زدند؟
د) آیا هدف دولت های محور مبارزه با کمونیسم بود؟

صفحه...1........:از .......3.......

3
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تاریخ امتحان1303/ 11 / 1 :

رشته :انسانی

بارم

 -4عبارات و اصطالحات زیر را توضیح دهید:
الف) مسئله شرق

د) نبرد کرنال

ب) جنگ سرد
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 -5گزینه صحیح را مشخص كنید:
الف) جنگ های داخلی انگلستان در زمان چارلز اول با پیروزی چه کسانی به پایان رسید؟
 )1کاتولیک ها

 )2طرفداران شاه

 )4پارلمان

 )3پروتستان ها

ب) بنیان گذاران" مدرسه ی دیوبند" در هندوستان در قرن نوزدهم م ،در کدام یک از زمینه های زیر تالش نمی کردند؟
 )2ایجاد ارتباط بین مسلمانان

 )1توسعه ی معارف اسالمی

 )3آشنایی با فرهنگ غرب به ویژه انگلیس

 )4حفظ موقعیت مسلمانان در برابر هندوها و انگلیسی ها
ج) مهمترین شورش که در نهایت باعث سقوط دولت صفویه گردید در دورهی کدام پادشاه این سلسله اتفاق افتاد؟
 )1شاه اسماعیل دوم

 )3شاه سلیمان

 )2شاه سلطان حسین

 )4شاه صفی
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د) هدف اصلي جنبش غیر متعهدها چه بود؟
 )1مبارزه با كمونیسم

 )3تأمین استقالل كشورها

 )2ایجاد صلح جهاني

 )4مبارزه با استعمار

ه) در قرن نوزدهم م ،مهم ترین جنبش سیاسی -نظامی مصریان علیه استعمار انگلیس که در هم شکسته شد ،کدام قیام بود؟
 )1المهدی

 )2عرابی پاشا

 )4عبدالرحمان کواکبی

 )3محمد عبده

و) مهمترین مشکل داخلی بریتانیا در قرن نوزدهم چه بود؟
 )1قیام مستعمرات علیه بریتانیا
 )4توسعه صنعتی

 )2حکومت ملکه ویکتوریا

 )3مبارزات استقالل طلبانه مردم ایرلند

 -1نام شخصیت مورد نظر را بنویسید:
الف) او اولین و آخرین رئیس جمهور در انگلستان بود.
ب) او معتقد به حکومت شورایی ،متشکل از کشیشان و مؤمنین مسیحی ،برای اداره ی شهر و کلیسا بود.
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ج) از خدیوان مصر بود که با طرح احداث کانال سوئزتوسط اروپائیان مخالفت کرد.
د) به او لقب صدراعظم آهنین آلمان دادند.
ه) او از رهبران شوروی بود که جنگ با آلمان را یک جنگ میهنی اعالم نمود.
و) او قهرمان جنبش استقالل طلبی مردم آمریکای التین بود.
 -1مشخص کنید هر یک از موارد زیر به کدام کشور مربوط میشود؟
الف) آغاز انقالب صنعتی
ب) رسم غیر انسانی ساتی
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ج) ارتش استقالل طلبان سرخ جامگان
د) مبارزات عمر مختار
صفحه  2از 3

