جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دوازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نام درس :تاریخ  -دوازدهم انسانی
نام دبیر :حبیبه محبی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

تهران

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7381 -89

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1331/11 / 11 :
ساعت امتحان 8 :11صبح /عصر
مدت امتحان  111:دقیقه

ردیف

1

سؤاالت

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

الف :صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

3

در دوره ی معاصر جنگ های ایران و روسیه در دوران پادشاهی فتحعلی قاجار ،توجه زمامداران و نخبگان ایران را به
صحیح

دنبال غرب جلب کرد.

غلط

2

ایل قاجار از ایل های قـزلباش بود که در به سلطنت رسانـدن حکومت صفویان نقـش داشتند.

3

حاکمان دوره قاجار در ایالت و والیات خود مختار بودند و و بخش اعظم درآمد منطقه تحت فرمان خویش را برای

صحیح
صحیح

خود نگه می داشتند.
4

غلط
غلط

میرزا فتحعلی خان آخوندزاده ،دیگر مورخ عصر قاجار بود که معتقد بود که مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر
حوادث به قوانینی دست یافته اند که آن را « حکمت تاریخی » می نامند.

صحیح

غلط

5

در دوره نادر شاه شهر اصفهان باز سازی شد و کاخ خورشید ساخته شد.

صحیح

غلط

6

سرزمیـن ایالت متحده در قرن  11م شامل سیزده ایالت در ساحل اقیانوس اطلس بود که مستعمـره انگلستان بود.
صحیح

غلط

7

کشور انگلستان در دوران کوتاه مدت ملکه ویکتوریا به قدرت اول جهان تبدیل شد.

صحیح

غلط

8

اوایل دوره قاجار صنایع دستی ایران رشد و رونق یافت.

صحیح

غلط

1

نخستین دوره مجلس شورای ملی با حضور مظفرالدین شاه در سال  1286گشایش یافت.

صحیح

غلط

11

آیت اهلل سید کاظم طباطبائی یزدی از مخالفان مشروطه بود.

صحیح

غلط

11

تا حدود اواخر قرن  11م ایتالیا کشوری چند پاره بود.

صحیح

غلط

12

کشور اتریش یکی از کشورهای تشکیل دهنده اتحاد مثلث بود.

صحیح

غلط

1/5

ب :جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
13

خاوری شیرازی مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه و نویسندۀ کتاب تاریخ __________ است.

14

مکتب __________ در دوره مغوالن شکل گرفت.

15

در دورۀ قاجار ،پس از شاه __________ قرار داشت.
صفحه  1از 3

16

جنگ های __________ موجب افزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه بود.

17

یکی از اقدام های شاخص مشروطه خواهان پس از صدور فرمان مشروطه __________ بود.

18

دولت انگلستان قرار بود  1111را با دولت __________ منعقد کردند.

پ :هر مورد را به گزینه مناسب ربط کنید.
11

1/5

موارد خواسته شده در سمت چپ را در سمت راست مشخص کنید.
 -1محمد بابر

الف :فرزند فتحعلی شاه 

 -2بهادرشاه دوم

ب :آخرین امپراتوری روسیه 

 -3اولیورکرامول

پ :موسس سلسله گورکانیان 

 -4نیکالی دوم 

ت :امپراتور فرانسه 

 -5پتر کبیر 

ث :ملی گرای ایتالیا 

 -6عباس میرزا

ج :رئیس جمهور انگلستان 

 -7محمد شاه
 -8لوئی شانزدهم
 -1ناپلئون بناپارت
 -11کاوور

7

ت :به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
21

رئیس داراترجمۀ همایونی چه کسی بود؟

21

نخستین کسی که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داده است که بود؟

22

جنبش شعر و ادب فارسی در دوره زندیه چه بود؟

23

چه کسی در فرانسه از تفکیک قوای سیاسی دفاع می کرد؟

24

دولت روسیه از زمان چه کسی سیاست توسعه طلبانه را آغاز کرد؟

25

خوارزم و ماوراء النهردر کدام عهدنامه از ایران جدا شد؟

26

در کدام قرار داد مناطقی از سیستان و بلوچستان از ایران جدا شد؟

27

بازرگانان کدام کشور ها به روند صادرات پنبه در دوره قاجار کمک کردند؟

28

نام کتاب حاج مال هادی سبزواری چه بود؟

21

امیر کبیر شاگرد چه کسی بود؟

31

بیشترین و داغترین منطق های دور اول مجلس شورای ملی به کدام گروه ها اختصاص داشت؟

31

رهبر جنبش استقالل طلبانه مردم آمریکا التین چه کسی بود؟

ث :به سواالت زیر پاسخ کامل (تشریحی ) دهید.
32

دو مورد از برجسته ترین ویژگی های تاریخ نگاری سنتی را بنویسید.
صفحه  2از 3

7

33

چرا در دوره قاجار برخی از روزنامه ها ،خارج از کشور منتشر می شد؟

34

شروط نادر برای پذیرفتن سلطنت چه بود؟

35

چه عواملی باعث گردید از کریم خان زند نام و نشان نیکی در تاریخ ایران باقی بماند؟

36

چرا مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان خارج در دوران افشار و زندیه نسبت به عصر صفوی کاهش
چشمگیری یافت؟

37

دالیل ضعف حکومت عثمانی چه بود؟

38

طبقۀ ممتاز در فرانسه شامل چه گروه هایی می شد و این گروه ها چه امتیازاتی داشتند؟

31

مستوفیان در دوره قاجار چه مسئولیتی داشتند؟

41

دالیل تنش میان ایران و عثمانی در زمان فتحعلی شاه و محمد شاه چه بود؟

41

دالیل مستقل بودن روحانیون از نظر مالی در دوره قاجار را بنویسید.

42

چه عواملی سبب رشد تولید و صادرات فرش در دوران قاجار گردید؟

43

آرمان و هدف انقالب مشروطه چه بود؟

44

عمده ترین چالش ها و مشکالت مشروطه خواهان پس از فتح تهران را بنویسید.

45

عمده تحوالت تاریخ جهان ،به ویژه اروپا ،در قرن  11م متأثر از چه بود؟

46

دالیل تشکیل جامعه ملل را نوشته و این جامعه در چه شهری بوجود آمد؟
صفحه ی  3از3

جمع بارم  21 :نمره

.
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

نام درس :هندسه -دوازدهم تجربی
نام دبير :فهيمه واحدی
تاریخ امتحان7381/71 /71 :
ساعت امتحان 9 :صبح /عصر
مدت امتحان 721 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

الف

الف  :سواالت صحیح و غلط
 -1صحیح
 -2صحیح
 -3غلط
 -4غلط
 -5صحیح
 -6غلط
 -7غلط
 -8صحیح
 -1غلط
 -11صحیح
 -11غلط
 -12غلط

ب

ب :سواالت جا خالی
 -13تاریخ ذولقرنین
 -14مکتب نقاشی شیراز
 -15صدر اعظم
 -16استقالل امریکا
 -17تدوین قانون اساسی
 -18وثوق الدوله

پ

پ  :سواالت ربط دادنی
 -11الف )  6ب ) 4پ )  1ت )  1ث )  11ج ) 3

محل مهر یا امضاء مدیر

ث

ت  :سواالت کوتاه پاسخ
 -21محمد حست خان اعتماد السلطنه
 -21میرزا محمد جعفر خورموجی
 -22نهضت بازگشت ادبی
-23

مونتسکیو

-24پطر کبیر
-25

آخال

-26گلداسمیت
-27

روسیه و ارمنستان

-28

اسرارحکم

 -21قائم مقام فراهانی
 -31اصناف و پیشه وران
 -31سیمون بولیوار
ث  :سواالت تشریحی
-32
الف ) تأکید بر تاریخ سیاسی و نظامی و شرح طوالنی شاهان  ،جنگها و فتوحات
ب ) بی توجهی به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی مردم
پ ) بی توجهی به علل و نتایج رویدادها و تحوالت تاریخی
ت ) داشتن روحیه تملق و چاپلوسی
ث ) تأکید بر مصنوع و متکلف نویسی و پرهیز از ساده نویسی
ج ) بی توجهی به سنجش و نقد منابع
ث

-33

ث

-34

به دلیل ماهیت استبدادی حکومت قاجار و نبود آزادی بیان

 )1مورثی شدن سلطنت در خاندان او
 )2حمایت نکردن بزرگان و روسای طوایف از خاندان صفوی
 )3حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی
ث

-35

بعضی از خصوصیات اخالقی کریمخان مانند مدارا با دشمنان  ،هم دردی با مردم  ،ساده زیستی و رفتار

مناسب با اقلیتهای دینی مذهبی
ث

-36

به علت درگیری های داخلی و بی ثباتی سیاسی

ث

-37

 )1گستردگی قلمرو  )2تنوع اقوام و ادیان و مذاهب  )3سیاستهای خشن و نادرست عثمانی ها در

برخورد با اقلیتهای قومی مذهبی  )4دخالتهای زنان حرمسرا در امور کشور  )5فساد سران سپاه
ث

-38

طبقه ممتاز شامل اشراف و زمین داران بزرگ که عالوه بر داشتن امتیازات بسیار از پرداخت مالیات

معاف بودند
ث

-31

مستوفیان مسئولیت محاسبه و گردآوری مالیاتها و نظارت بر امالک دیوانی و سلطنتی را به عهده

داشتند
ث

)1 -41به سبب اختالفات مرزی  ) 2بد رفتاری عثمانی ها با زائران ایرانی عتبات عالیات  )3مشکالت تجاری

ث

 -41روحانیون به سبب نظارت بر موقوفات و دریافت وجوهات شرعی از نظر مالی مستقل از حکومت بودند

ث

 )1-42ارزانی نیروی کار  )2طرح و نقش های زیبا و متنوع  ) 3هنرمندی و ظرافت بافندگان ایرانی  )4تقاضای
بازار جهانی  )5سرمایه گذاری خارجی

ث

-43

 ) 1آزادی و برابری را در کشور برقرار سازد  )2با تدوین قانون اساسی و برپایی مجلس شورای ملی

حکومت مستبد قاجار را به حکومتی قانونمند تبدیل کند
ث

-44

 ) 1فرهنگ کهن استبدادی  )2فقدان تشکیالت منظم و منسجم اداری و اقتصادی  )3مداخله و فشار

خارجی
ث

-45

ث

 )1-46تأمین صلح و امنیت جهانی  )2جلوگیری از جنگ  )3شهر ژنو در سوئیس

جمع بارم 21:نمره

 )1تأثیرات و پیامدهای انقالب کبیر فرانسه  )2انقالب صنعتی

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

