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 تصحیح نمائید.آنها را سپس مشخص کنید و های نادرست را  جمله .1

 «.هدف علم افزایش قدرت انسان است » فرانسیس بیکن هم مثل دانشمندان پیشین اعالم کرد که الف( 
 

 پس از مرگ کرامول: اولین و آخرین نظام جمهوری در انگلستان خاتمه یافت.ب( 
 

 اراضی بودند.طبقه متوسط جامعه فرانسه اغلب از نظام سلطنت استبدادی نج( 

 

 سلطان محمد فاتح معاصر شاه اسماعیل صفوی بود.د( 

 

 بارم

1 

  گزینه صحیح را انتخاب کنید. .2

  ای کوچک امّا منظم و متحد را بوجود آورد. الف( جان کالون کوشید جامعه

  اعتراض قرار داد.بود که ابتدا بخشش گناهان در آئین کاتولیک را مورد ب( مارتین لوتو یک کشیش انگلیسی 

  شعبه اصلی علم در قرون وسطی علوم طبیعی بود. ج(

  ای رسید. در قرون جدید علم شیمی توسط توماس هابز به دستاوردهای تازه د(

52/0 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر از پیامدهای پیدایش و رشد مذهب پروتستان در اروپا  .3

    های ملی و پادشاهی  ( تقویت حکومت                                5های مذهبی  ( بروز جنگ1     

 ( کاهش احساسات ناسیونالیستی            4( از بین رفتن وحدت مذهبی در اروپا 3     

52/0 

 تر بر کدام عامل استوار بود؟ کدام کشور پس از شکست مسلمانان اندلس، به دست مسیحیان افتاد و قدرت این کشور بیش .4

    های تولیدی و تجاری توسعه فعالیت -( فرانسه                 5های تولیدی و تجاری توسعه فعالیت -( اسپانیا 1     

 ثروت و طالهای بادآورده قاره آمریکا -( فرانسه            4آورده قاره آمریکا ثروت و طالهای باد -( اسپانیا 3     

52/0 

 قدرت و برتری فرانسه در کدام قرن و در زمان کدام پادشاه به اوج رسید؟ .5

    چارلز اول  -( هفدهم                                 5شارلکن -( شانزدهم 1     

 لویی چهاردهم  -( هفدهم                       4لویی شانزدهم  -( هجدهم 3     

52/0 

 با توجه به پرسش داده شده جواب را از داخل پرانتز انتخاب کنید. .6

 مصطفی کمال پاشا( -موتسو هیتو  -سیمون بولیوار  -)بیسمارک 

 الف( با روی کار آمدن او ترکیه جدید شکل گرفت.

 قهرمان جنبش استقالل طلبی مردم آمریکای التین بود.ب( او 

 ج( تحوالت او موجب سرعت پیشرفت ژاپن شد و به انقالب میجی معروف شده است.

 «.صدر اعظم آهنین معروف شد » د( او سیاستمداری توانا بود که به 

5 

    پاسخنامه سفید داده شود.                         پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.

  …2…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 
 

 صبح 0:30 ساعت امتحان:  اول نوبت امتحانی:     دبیرستان سرای دانش نام واحد آموزشی:       ش صندلی )ش داوطلب(:

 دقیقه 00 وقت امتحان:  وم انسانیس رشته:            نام پدر:        خانوادگی: نام و نام

3/10/03 تاریخ امتحان:   03 - 04سال تحصیلی:           نام دبیر: خانم قائدی      5تاریخ ایران و جهان سئوال امتحان درس:
      

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 



 خالی را با کلمات مناسب پر کنید. جاهای  .7

 تشکیل داد. ………………الف( لنین مزارع کشاورزی اشتراکی به نام 

سازمان ملل متحد را تاسیس کنند تا جانشیین جامعیه     ……………… های متفق تصمیم گرفتند با هدف ب( سران دولت

 ملل سابق شود.

 معروف شدند.  ……………هایی نظام شرقی و غرب را قبول نکردند به  بندی ج( کشورهایی که عضویت هیچ یک از بلوک

 برگشت.شهر دهلی را تسخیر و با غنایم زیادی به ایران   ………………افشار با پیروزی بر هندیان در بندرد( نادرشاه 

5 

 نمره( 1به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: )هر سوال  .8

 الف( ویژگی مهم علوم در قرون جدید چه بود؟

 های سی ساله چه نام داشت؟ وف جنگب( عهدنامه معر

 چه بود و از کدام کشور شروع شد؟ ج( انقالب صنعتی

 د( رسم ساتی در هند چه بود؟

 چه بود؟« عصر ویکتوریا»در ترین مشکل داخلی بریتانیا  هی( مهم

6 

 نمره( 1به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید: )هر سوال . 9
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 ترین اقدامات موتسوهیتو را بنویسید. الف( دو مورد از مهم

 
 ب( چرا آلمان در جنگ جهانی اول از فرانسه و در نهایت در جنگ بزرگ شکست خورد؟

 
 ها از ایجاد این پیمان چه بود؟ آوردند؟ و بهانه آنج( کدام کشورها دولت محور را بوجود 

  
 تمام شد چه بود؟ ها  در مقابل آلمان شورویم به نفع  1041که در جنگ جهانی دوم در  ای د( دو حادثه

 
 هی( جنگ سرد را تعریف کنید.

 
 بنویسید.و( دو پیامد مذهبی و اجتماعی هجوم مغوالن و تشکیل حکومت ایلخانان را در ایران 

 
 مند بود که با کشورهای اروپایی رابطه برقرار کند، آنها را بنویسید. ز( کریم خان به دو منظور عالقه

 
 این بقعه متعلق به چه کسی است؟. الف( 11

 

 نام این شخصیت را بنویسید. ب(
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  …2…از  …2…صفحه: 

 نمره تجدیدنظر به عدد:                 به حروف: به حروف:            نمره ورقه )به عدد( :                
 خانوادگی دبیر:                    تاریخ / امضاء : نام/ نام تاریخ / امضاء :     خانوادگی دبیر:                     نام/ نام
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 1 سلطان سلیم هر خالف                        ب( ص                    ج( ص               د( غ ( الف( غ1

 52/0 ( گزینه الف5

 52/0 4( گزینه3

 52/0 3( گزینه4

 52/0 4( گزینه2

 5 ( الف( مصطفی کمال پاشا              ب( سیمون بولیوار                    ج( موستوهیستو                   د( بسیمارک6

 5 ج( جنبش غیر متعهد           د( کرنال( الف( کالخوز                                ب( تامین صلح جهانی               7

 فناوری و افزایش تولید -( الف( قابلیت تبدیل آن به صنعت 0
 

 ب( عهدنامه وستفالی
 

 انگلستان -نیروی ماشین به جای نیروی انسان  -ج( جایگزینی
 

 د( خودسوزی زنان هندو پس از مرگ شوهرانشان
 

 مبارزات استقالل طلبانه مردم ایرلندهی( 
 

 ریزی کنند. و( آنها توانستند نیروهای مشترک مصر و انگلیس را شکست دهند و حکومتی مستقل را پایه

6 

0 ) 

آمیوزش  ( 3تاسیس مراکز تمدن جدید و استفاده از صینایع/  -5اقتباس علوم و فنون جدید غربی با حفظ سنن دینی و ملی خود/ -1الف( 

 نیروهای متخصص و تشکیل ارتش به شیوه جدید
 

م آمریکا با قوای تازه نفس به کمک فرانسه  1017در سال  -5ها استفاده کردند./ ها از تانک که سالح جدیدی بود علیه آلمانی انگلیس -1ب( 

 آمد.
 

 بهانع آنها مبارزه با کمونیسم بود. -ژاپن  -آلمان  -ج( ایتالیا 
 

ها که متحد  ناوگان آمریکا در بندر پرل هاربور توسط ژاپنی -5های آمریکایی حمله کرد./ که نیروی دریایی آلمان به کشتی نخست این-1د( 

 آلمان بود مورد حمله قرار گرفت.
 

ی و اییدئولوژیک  -اقتصیادی  -شود که در آن دو طرف در حال کشمکش و رقابت سیاسیی  هی( به حالتی از روابط دو یا چند کشور گفته می

 نظامی هستند و بدون آن که از طریق جنگ افزارهای نظامی با هم درگیر شونددر جنگ روانی و تبلیغاتی با هم درگیرند.
 

و( الف( هرج و مرج اجتماعی و نابسامانی اقتصادی در زمینه گسترش دنیا گریزی و رونق جرییان تصیوف را فیراهم آورد./ ب( در نتیجیه     

 های شیعه را در ایران تبلیغ و ترویج کنند. عیان فرصت یافتند تا اندیشهدگرگونی سیاسی و فرهنگی، شی
 

 ز( الف( استفاده از نیروهای دریایی اروپائیان برای مقابله با شورش میر مهنای بندر ریگی و اعراب بنی کعب در خلیج فارس/ ب( عالقه بیه 

 توسعه اقتصادی و رونق تجارت

7 

 الدین اردبیلی در شهر اردبیل ( تصویر الف: بقعه شیخ صفی10

 تصویر ب: شاه تهماسب اول صفوی
1 
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  …1… از …1…صفحه: 

 مهر یا امضاء مدیرمحل 

 دبیران ویژه                                       

    نام واحد آموزشی: دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش           5تصحیح درس: تاریخ ایران و جهان راهنمای

 نام دبیر: خانم قائیدی                 امتحانی: اولنوبت 

 انسانیرشته: سوم 

 03=  04تحصیلی: سال 

        

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

 تصحیح راهنمای

 برگ 1تصحیح:  تعداد برگ راهنمای

 صبح  0:30ساعت امتحان:  

 3/10/03امتحان:    تاریخ


