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 ،یو معامالت( و فرهنگ یملک ،ی)مال ی،اقتصادیادار ،یاسیس یارزشمند و منحصر به فرد درباره مسائل و موضوع ها اریبس یاطالعات یحاو اسناد
 است یو مذهب یاجتماع ،یاسیس یها، احزاب و گروه ها تیو عملکرد افراد، شخص دگاهید

 

 ایران و جهان در آستانه دوره معاصر : دوم درس
 متن سواالت ردیف

 افشار ؟کرد نیز رانینجات ا ی...................به نام نادر اسب خود را برالیاز ا یسردار هیاز سقوط صفو بعد 1
 قاجار لیافشار و.....................از ا لیاز ا ن،نادریدنبال تسلط افغانها بر اصفهان و قتل شاه سلطان حس به 2

 وستندیپ یصفو نیتهماسب فرزند شاه سلطان حس به

 خان قاجار یعل فتح

 بدهند؟ لیتشک یمقتدر تیداشت و چرا افغانها نتوانستند حاکم یامدیوسقوط اصفهان چه پ هیصفو یفروپاش 3
 شد. یداخل یامور و بروز هرج و مرج و آشوب ها یآشفتگ موجب

 یبا اصول کشوردار ییو ناآشنا یدر تسلط بر تمام قلمرو صفو یناتوان لینها به دل افغا

 خراسان کوچانده شد؟ یشمال مرزها یافشار به نواح لیاز ا یبخش هیدر عصر صفو چرا 4
 خراسان در برابر هجوم ازبکان یمحافظت از مرزها یبرا

 پا به عرصه نهاد؟ رانینجات ا یبرا یطیشاه در چه شرا نادر 5
 یوعثمان هیتوسط روس رانیا شمال از یدولت مقتدر/ اشغال بخشها لیافغان ه در عدم تشک ی/ناتوانانیصفو یهرج و مرج بعد از فروپاش گسترش

 .دیسیآن بنو یدارد در جلو یهرکدام از کلمات سمت چپ اگر با کلمات سمت راست ارتباط 6

 .محمد حسن خان 1 4/ی اریبخت لی.از سران االف

 خان می. کر 2 5/ نادر نانی.از جانشب

 ی. تهماسب قل 3 1/قاجار لیا سی.رئج

 خان.ابوالفتح  4 2/  زند لی.از سران اد

  شاه می.ابراه 5 
 دیسیآن بنو یدارد در جلو یاز کلمات سمت چپ اگر با کلمات سمت راست ارتباط هرکدام 7

 دی.کاخ خورش 3/ی .از شاعران سبک خراسانالف

 یزیتبر صائب 1/هیدوره افشار ی.از بناهاب

 حافظ 

  لیوک حمام 
 وستند؟یپ یو یرویاز طهماسب دوم به ن تیافشار و قاجار به حما التیاز سران ا کی کدام 8

 (پدر بزرگ آقامحمدخان)قاجار  خان یافشار و فتحعل نادر

عهده  را دوم تهماسب یابتکار عمل را بدست گرفت و فرمانده یقاجار چه کس وستندیپ یصفو نیشاه سلطان حس بعداز 9

 دار شد؟
ر سپاه تهماسب را عهده دا یفرمانده متهور بود، ابتکار عمل را به دست گرفت وشجاع و  یخان قاجار، نادر که جنگاور یاز کشته شدن فتحعل پس
 شد

 بردند؟ رونیب رانیخود را از ا یروهایظهور نادر افشار ن یروس ها در دوره  چرا 10
 برد رونیب رانیخود را از ا یروهاین ،ینظام از برخورد شیپ انش،ینادر و جنگجو نظامی توان ٔ  با مشاهده زیها ن س رو

 دیکن میخط زمان ترس یکه در رکاب تهماسب دوم بود تازمان مرگ، رو ینادر را از زمان قداماتا 11
 

 دیسینادر را فهرست وار بنو اقدامات 12
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 را فراهم آورد ؟ ینشستن نادر بر تخت شاه نهیزم یعوامل چه 13
 یو خارج یداخل ینادر در جنگها یبر ق آسا یهای  روزیپ

 شد؟ لیتشک یو باحضور چه کسان یدشت مغان به دعوت چه کس یشورا 14
دشت مغان  یرا به شورا فیلها و طوایو سران ا علما از سلطنت خلع کرد. سپس بزرگان کشور، یتیکفابی   / او نخست تهماسب دوم را به بهانه نادر

 فراخواند

 مغان چه بود؟ یسلطنت در شورا رشیپذ ینادر برا طیشرا 15
 شدن سلطنت در خاندان او؛ یموروث -1
 ؛یاز خاندان صفو فیطوا ینکردن بزرگان و رؤسا تیحما- 2
 یبا دولت عثمان یحل اختالفات مذهب -3

 (شاهرخ )نوه نادر شاهبود؟ یچه کس هیحاکم افشار نیآخر 16

 افت؟ین یقیتوف رانیدر ا داریپا تیثبات و امن جادیا ینادر شاه افشار برا چرا 17
و  کانیبه نزد یو یاز آن بدگمان تر شد و مهم یجنگ گرفته م یها هنیهز نیتأم یکه از مردم برا یاضاف یها اتیاو به جنگ، مال وستهیپ اشتغال

 حکومتش یانیپا یبزرگان کشور و برخورد خشن با آنان در سا لها

 بودند؟ ینادر چه کسان نانیجانش تایشدند و نها داریدر عرصه رقابت پد یمرگ نادرشاه چه کسان با 18

 میراهابو  عادل شاه)نادر  رادرزادگانب برخاستند/ دو تن از زیبه ست گریکدیها با  فهیها و طا لیا یاز خاندان نادر و سرداران و سران برخ یافراد

 (شاه

 مشهد محدود به شهر................................شد؟ یاز مرگ نادر قلمرو حکومت و بعد 19

 .دیرا مشخص کن ریعبارات ز ینادرست ای یدرست 20

 غ     ص    نادر افشار بودند. نانیشاه دو تن از جانش می: عادل شاه و ابراهالف

 غ       خان زند نام داشت. ص  یزند فتحعل یفرمانروا نی: آخرب

 ص        خان زند صورت گرفت. میو حافظ در دوره کر ی: مرمت آرامگاه سعدج

 ...............................برقرار کردلیبا دوتن از سرداران ا یکسب قدرت اتحاد یخان زند برا میکر 21
 یاریبخت لیا

 فارس ژهیقلمرو خود به و ینسب یو فرهنگ یعلم ییرونق وشکوفا ش،یخان موجبات آرامش، آسا میکر چگونه 22

 فراهم آورد ؟ یرا پس از سال ها جنگ و ناامن (رازیش)
لمرو او ق یآرامش، رونق و آبادان موجبات امر، نیو هم دیدست کش رانیمناطق ا ریگرفتن سا اریدر اخت یو جنگ برا لشکرکشی ٔ  خان از ادامه میکر

 درا فراهم آور انیزند تختیپا رازیش ژهیبه و

 انجام داد؟ یکسب قدرت چه اقدامات یخان زند که بود و برا میکر 23

از  یکسب قدرت برآمد. او تعداد درصدد بود که پس از کشته شدن نادرشاه، یلرُ از جمله سرداران یها فهیزند از طا فهیطا سیرئ خان زند میکر

 کرد سیرا تأس هزندی  سلسله ، ایراناز یعیوس برداشت و با تسلط بر بخش انیحکومت را از م انیو مدع بانیرق

 جامانده است؟خان بر  میاز کر یکینام ونشان ن خیدر تار چرا 24
باعث  یو مذهب ینید یها تیبا اقل مناسبو رفتار یستیبا مردم، ساد ه ز یخان مانند مدارا با دشمنان، همدرد میکر یاخالق اتیاز خصوص یبعض 

 به جا بماند رانیا خیاز او در تار یکیشده است که نام و نشان ن

 .؟دیبر جا بماند را برشمر یاز و یکیخان زند که موجب شده نام ن میکر یاخالق اتیمورد از خصوص چهار 25
 خیاراز او در ت یکینام و نشان ن که باعث شده است یو مذهب ینید یها تیو رفتار مناسب با اقل یستیبا مردم، ساد ه ز یبا دشمنان، همدرد مدارا

 به جا بماند رانیا

 خان زند یطفعلل بوده است ؟ یزند چه کس یفرمانروا نیآخر 26

 خان زند چه بود؟ میکر نانیجانش یکشمکش ها و آشوب ها جینتا 27
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 کشور یو ادار یتوان نظام دنید بیو آس یو اقتصاد یاسیس یکشمکشها، فروپاش نیا جینتا

 نتوانست سلسله زند را حفظ کند؟ اقتیخان زند با وجود شجاعت و ل یلطفعل چرا 28
 دربارش، از آقامحمدخان قاجار شکست خورد از خان کالنتر، میچون ابراه یبزرگان یگردان یو رو یغرور، اشتباهات نظام لیدل به

 هی/زندهیافشار ؟خاتمه داد رانیا یخان قاجار به عمر کدام حکومت ها آقامحمد 29

 ....................از ژهیبزرگان دربارش به و یگردان یو رو یغرور،اشتباهات نظام لیخان زند به دل یلطفعل 30

 نتر خان کال میابراه .محمد خان قاجار شکست خورد آقا

 خان زند یلطف عل منقرض شد؟ هیزند یسلسله  ،یچه کس بامرگ 31

 چه بوده است ؟ هیدر دوره افشار رانیا یمسائل خارج نیمهمتر 32
 (هیروس) یشمال و ی(عثمانی)غرب گانیبا همسا ینظام یاسیس یدوره، برخوردها نیدر ا رانیا یمسائل خارج نیمهمتر

 بررسی  مورد هیو زند هیدر دو دوره افشار یو نظام ی،اقتصادی،فرهنگیاسیرا از نظر س رانیا یخارج روابط 33

 دیقرار ده
 

 به چه منظور استخدام شد؟ یسینادر شاه افشار جان التون انگل دردوره 34
 فارس جیمازندران و خل یایدر در ییایدر یروین سیتأس نهیزم در

 داشت ؟ یا جهیآمدند؟ چه نت رانیاز فرانسه و انگلستان به ا ییها ئتیخان ه میدر دوره کر چرا 35
 دند،یاما چون با او به توافق نرس آمدند رانیبه ا یمراکز تجار جادیو ا ازیگرفتن امت یاز فرانسه و انگلستان برا ییها تئیخان زند ه میدر دوره کر

 در روابط صورت نگرفت یشیگشا

 حیمورد توض نیاعتبار و قوت سابق را نداشت.در ا هیو زند هیدر دوره افشار رانیا یاسیو س ینظام ادار چرا 36

 دیده کامل

و کوتاه  یاسیس یثبات یب ،یگرینظام غلبه تفکر  ،یلیعناصر ا تیبه سبب حاکم یتا حدود هیو زند هیدر عصر افشار رانیا یوانیو د یسازمان ادار
 را نداشت مذکور، اعتبار و قوت سابق یها هبودن دوران استقرار سلسل

 ؟ ستیتوسط نادر نشاندهنده چ تختیانتخاب پا عدم 37

 یبه نظام ادار یتوجه یب

 استوار بود؟ یا هینادرشاه افشار برچه پا حکومت 38

 و ارتش یمطلق شاه و تمرکز بر امور نظام ییحکومت نادرشاه بر اقتدارگرا 

 همانند دوره...........................بود هیو زند هی،شهرها و روستاها د عصر افشار اتی،وال االتیاداره ا وهیش 39

 هیصفو  دوره

و  رازیش یشهرها ؟ شدند ی تبدیلو خارج ی................ به مراکز مهم تجارت داخلخان زند دو شهر............. و.. میدوره کر در 40

 بندر بوشهر
 یو آموزش یعلم یها تیشد و فعال جادیا ی......................... آرامش و ثبات نسبدر زمان حکومت هیاز سقوط صفو بعد 41

 کریم خان زند؟ رونق گرفت یکم
 دچار رکود شد؟ رانیا یاقتصاد وکشاورز هیبعد از سقوط صفو چرا 42

دچار  رانیو تجارت ا یکشاورز روسیه ، و یتوسط عثمان رانیا یو شمال یغرب یاز نواح ییو اشغال بخش ها یداخل یجنگ ها و آشوب ها علت
 دش یدیضعف و رکود شد

 چه بود؟ یدر بخش کشاورز یانسان یروین دیعلت کاهش شد هیدوره افشار در 43

 یدر بخش کشاورز یانسان یروین دیرزمنده به کاهش شد یرویبه ن ینظام التیتشک ازیدر زمان نادرشاه و ن یو خارج یداخل یجنگ ها تداوم
 دیانجام

 کشور در دوره نادر شاه افشار چه بود؟ یاقتصاد ینابسامان یاصل عوامل 44
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 یدر بخش کشاورز یانسان یروین دیرزمنده به کاهش شد یرویبه ن ینظام التیتشک ازیدر زمان نادرشاه و ن یو خارج یداخل یجنگ ها تداوم
 ردک دیرا تشد یاقتصاد یها یشد، نابسامان یگرفته  م ینظام یها نهیهز نیتأم یکه از مردم برا ینیسنگ یها اتیمال ن،یهمچن دیانجام

 د؟یخان زند را نام ببر میدوره کر یموثر در رونق اقتصاد عوامل 45

کاالها از جمله عوامل مؤثر در رونق  متیق تیتثب یخان برا میها، دربار ک متجمل و تالش کر اتیکاهش مال ،ینسب یاسیو ثبات س آرامش
 دوره بود نیا یاقتصاد

 دچار شد؟ یتیبه چه وضع هیعلم یعلم و حوزه ها هیسقوط صفو با 46

از علما و طالب که از هجوم  یا عده از رونق افتادند. ایشدند  لیتعط گرید یاصفهان و شهرها هیعلم یمدارس و حوزه ها ه،یسقوط صفو یپ در
 مهاجرت کردند اتیافغان ها جان سالم به در برده بودند، به عتبات عال

 بوده است ؟ هیدر دوره صفو گرید یاصفهان و شهرها هیعلم یها شدن مدارس و حوزه لیتعط یاصل لیدل 47
 نداشت را انیعلم و آموزش رونق دوران صفو ،یو اجتماع یاسیس یها یعصر افشار و زند به سبب آشفتگ در

 شد؟ یموجب رونق معمار بیخان زند به ترت میدر دوره نادر و در دوره کر یعوامل چه 48
خان نسبت به هنرمندان  میاحترام کر و شد. مدارا یو هند یرانیهنر ا قیپس از فتوحات نادر در هند، موجب تلف یهنرمندان و صنعتگران هند ورود

 در زمان او شد یموجب رونق هنر و معمار زیو علما ن

 صورت گرفت؟ یچه اقدامات یمعمار نهیدر دوره نادر در زم 49

 ساخته شد دیمانند کاخ خورش ی با شکوهینادر بود، بناها نیخزا نگهداری محل که کالت ٔ  شد و در منطقه یدوره نادر شهر اصفهان بازساز در

                                                 کرده اند؟ ادی یبه چه عنوان هیدر دوره زند یشعر و ادب فارس یریاز تحول چشمگ محققان 50

 ؟دیسیشاعران آن عصر را بنو نیسرودند ؟معروف تر یشعر م یآن دوران به چه سبک برجسته یچهره ها

 یو حافظ شعر م یسعد ، عنصری ،یچون فرخ ییشعرا وهیو ش یبه سبک خراسان یسبک ادب نای  برجسته ی/چهره هایبازگشت ادب نهضت
 سرودند

 در دوره حکومت نادر شاه و پس از آن شد؟ یو هند یرانیهنر ا قیموجب تلف یعامل چه 51

 یهنرمندان و صنعتگران هند ورود

 که به......................................معروف  بود ؟ افتیدر دوره زند گسترش  یحیاز بناها با کاربرد تفر ینوع 52

 یفرنگ کاله

 بود؟ یچه نوع عمارت یکاله فرنگ هیدوره زند در 53

ه در وسط باغ ها بود ک ینییتز یگاه و کوچک ییمعروف بود و آن بنا یکه به کاله فرنگ افتیگسترش  یحیاز بناها با کاربرد تفر یدوره زند نوع در
 شد یها ساخته م گاه حیتفر ای

 شد؟ جادیا یو نگارگر یدر عرصه نقاش یخان زند چه تحول بزرگ میدوره کر در 54

  دادند/ قیاروپا تطب یهنر یارهایهنر خود را با مع جیبزرگ به وجود آمد و نقاشان به تدر یتحول

 بابا رزایمحمد صادق، اشرف و م د؟یرا نام ببر رازیش ینقاش برجسته سبک نقاش سه 

 د؟یکن سهیرا با هم مقا هیو زند هیدر دو دوره افشار رانیا یو معمار هنر 55
 

 و جهان در آستانه دوره معاصر)جهان( رانی: ا دوم درس 
 متن سواالت ردیف

 ؟ دیهفدهم تا نوزدهم را نام ببر یحکومت مسلمان در سده ها سه 1

 هند انیو گورکان ،یعثمان ران،یا

 کرد؟ یجهان حکومت م یم. بر کدام بخش ها 18در قرن  یعثمان دولت 2

 یشرق یتا اروپا یغرب یایو آس قایاز شمال آفر یعیوس یبخش ها بر

 یدولت عثمان ؟گذراندیاز ضعف را م یدوران ،یکدام امپراتور ه،یکارآمدن حکومت افشار یبا رو همزمان 3
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 بود؟ جدهمیدر قرن ه یضعف عثمان یسبب اصل یعوامل چه 4

 یدخالت ها ،یو مذهب یقوم یها تیها در برخورد با اقل یخشن و نادرست عثمان یها استیو مذاهب، س انیقلمرو و تنوع اقوام و اد یگستردگ
 یو فساد سران سپاه سبب اصل یزنان حرم سرا در امور کشور

 کردند؟ یدخالت م یعثمان یدر امور داخل یو به چه علت و با چه بهانه ا ییاروپا یکشورها کدام 5

 ها تیکسب منافع و به بهانه دفاع از حقوق اقل یهرکدام برا شیفرانسه و اتر س،یانگل ه،یروس ژهیبه و ییاروپا یکشورها

 یدولت عثماناروپا گرفت. ماریکشور.................................لقب مرد ب یالدیم 19در قرن  چرا 6

 . هندداشت یدر.................................نقش مهم یدر گسترش اسالم و زبان فارس یگورکان حکومت 7

 شد؟ سیتاس یهند چه بود؟ توسط چه کس انیحکومت گورکان گریو عنوان د نام 8

 یگورکان موریرا محمد بابر، نواده ت ریمغوالن کب ایهند  انیگورکان حکومت

 .دیرا ذکر کن انیضعف و انحطاط گورکان یاصل عوامل 9

 نیمسرز نیو ورود استعمارگران به ا انیدربار یو توطئه ها یو ضعف شاهان، دسته بند تیریهندوها و مسلمانان، سوء مد انیم یو دشمن اختالف

 ؟که وارد هند شدند ...............و ...................بودند یاستعمارگر یکشورها نینخست 10

 ها ییایها و اسپان یپرتغال

را گسترش  خودی استعمار تیبا نام.......................................فعال یبزرگ تجار یشرکت ها سیبا تاس استعمارگران 11

 یهند شرق شرکت      .دادند

 زد؟ یتسلط بر هندوستان دست به چه اقدامات یبرا انگلستان 12

 کردند رانیهند از جمله ا هیهمسا یمجاور و مداخله در امور کشورها یها نیبر سرزم یاقدام به دست انداز ش،خوی  حفظ سلطه یبرا

 اعالم کرد؟ شیاز قلمرو خو یانگلستان هند را رسما جزئ چگونه 13

 انانگلست  اعالم کرد و ملکه شیاز قلمرو خو یدولت انگلستان رسما هند را جزئ ،یم پس از سرکوب شورش سربازان هند 1857در سال  سرانجام

 ملقب شد ایتانیهند و بر سامپراتری به

 د؟یده حیتوض یهند شرق یمورد کمپان در 14

 یرقش هند یکمپانبا نام  یتجار بزرگ یشرکت ها سیوارد هندوستان شدند و با تأس زیفرانسه، هلند و انگلستان ن یم، دولت ها 18سده  در
 خود را گسترش دادند یاستعمار یها تیفعال

 ایتانیهند و بر سیامپراتر ملکه انگلستان پس از سلطه بر هندوستان چه بود؟ لقب 15

 شد و به چه معناست؟ انییاروپا یاسیوارد فرهنگ س یاز چه زمان انقالب 16

 ستکشور ا کیدر  یاجتماع گاه و یاسیس یدر ساختارها یاساس راتییهمراه با تغ یادیو بن عیسر یدگرگون یاز عصر رنسانس/ به معنا بعد

 ست؟یچ یاسیس یغالب انقالب ها یاصل هدف 17

 است کشور  کیدر  یو گاه اجتماع یاسیس یدر ساختارها یاساس راتییهمراه با تغ یادیو بن عیسر یدگرگون یمعنا به

 عنوان استفاده کردند؟ نیاز ا انییبه چه معناست و چرا اروپا استعمار 18

 ینیسرزم ایبر کشور  قدرتمندی کشور یو فرهنگ یاقتصاد ،ینظام ،یاسیآباد کردن است و در اصطالح عبارت است از تسلط س یلغت به معن در
 نیسرزم ایآن کشور  یو گاه استفاده از امکانات نظام یو اقتصاد یعیاز منابع طب یبهره بردار ی/ استعمار براگرید

 .دیده حیتوض کمیمورد کرامول وچارلز  در 19

 ، پادشاه انگلستان کمیچارلز و  کرامول وریال یبه رهبر مجلس

 کرامول مجلس)پارلمان( انگلستان را منحل کرد؟ وریاول یلیچه دل به 20

 شد و آن را منحل کرد ریبا مجلس درگ یمذهب لیبه دال

 دیسیدستاورد آن را بنو نیو بزرگتر دیده حیمورد انقالب باشکوه در انگلستان توض در 21

 یدانست، به مجلس توجه یم یشدند، اما پادشاه انگلستان، که سلطنت را موهبت اله ایاز مرگ کرامول، مجلس و نظام سلطنت دوباره اح پس

شهرت  شکوه انقالب باانگلستان به  خیاتفاق در تار نیم(. ا 1688شد )  روزیمجلس پ نکهیتا ا زکردندیست گریکدیبا  گریرو، بار د نینداشت. ازا
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 نییمنشأ قدرت و تع مجلسو  یسلطنت نف یبود که منشأ اله نیا د،یانقالب که بدون خشونت به اهداف خود رس نیدستاورد ا نیدارد. بزرگ تر
 پادشاه شناخته شد اراتاختی  کننده

 انگلستان چه بود؟ خیدر تار"انقالب باشکوه"دستاورد  نیبزرگتر 22

 پادشاه شناخته شد اراتاختی  کننده نییو مجلس منشأ قدرت و تع یسلطنت نف یمنشأ اله که

 بزرگ را شکست داد؟ یکدام رقبا "انقالب باشکوه"پس از  انگلستان 23

 و فرانسه را شکست داد ایاسپان

 قرن هجدهم گذاشت؟ یبر اروپا یراتینظر شما انقالب باشکوه انگلستان چه تأث به 24

 نیفرانسه را شکست داد و مستعمرات خود را در گوشه و کنار جهان گسترش داد. ا اویهمچون اسپان یبزرگ یپس از انقالب باشکوه، رقبا انگلستان

و  هیانوسیاق ا،یآس قا،یاز آفر یبزرگ یشد و به بخش ها لیتبد جهان به قدرت اول ایکتوریملکه و یدر دوران حکومت طوالن ژهیکشور به و

 افتیدست  یشمال یکایآمر

 کرامول  جمهور انگلستان.........................................نام دارد. سیرئ تنها 25

 کرامول  شد؟ سیتاس یدر انگلستان توسط چه کس ینظام جمهور نیاول 26

 کرامول شد؟ دهیدر انگلستان برچ ینظام جمهور نیو آخر نیاول ،یاز مرگ چه کس پس 27

 داشت؟ یتیچه وضع ایکتوریملکه و یدر دوران حکومت طوالن انگلستان 28

و  هیسانویاق ا،یآس قا،یاز آفر یبزرگ یشد و به بخش ها لیبه قدرت اول جهان تبد ایکتوریملکه و یدر دوران حکومت طوالن ژهیکشور به و نیا
 افتیدست  یشمال یکایآمر

 .دندی.................................... وارد جنگ با انگلستان شدند وبه استقالل رس یبه رهبر کایآمر مردم 29

 نگتنیجورج واش یفرمانده

 آمد؟ یبود؟ مستعمره کدام کشور به حساب م التیشامل چند ا یالدیم 18متحده تا قرن  االتیا نیسرزم 30

 رفت یشمار م به  انگلستان  اطلس بود که مستعمره انوسیدر ساحل اق التیا زدهیشامل س 18تا قرن  کاآمری  متحده االتیا نیسرزم

 شد؟ کایبا انگلستان در آمر ییاروپا یها نیسبب جنگ مهاجرنش ییها نهیزم چه 31

 انیفرانسو کاتیو تحر سیتوسط دولت انگل نیسنگ یها اتیوضع مال جهینت در

 جنگ با انگلستان کشاند؟ یرا به سو انییکایآمر یچه عامل 18قرن  در 32

 انیفرانسو کاتیو تحر سیتوسط دولت انگل نیسنگ یها اتیمال

 متحده به دست آمد؟ االتیانگلستان را شکست داده و استقالل ا یچه کس یبه رهبر کایطلبان آمر استقالل 33

 نگتنیجورج واش یفرمانده

 د؟یرس عیوس یها شرفتیچگونه قلمروش را گسترش داد و به پ کایآمر 34

 نیودند، سرزمب کایآمر یاصل سرخ پوستان، که  ساکنان  عیغرب و کشتار وس یبه سو یشرویکشور با پ نیمتحده پس از استقالل ا االتیا دولت
 به م 19  و در سده دیاقتصاد خود را توسعه بخش ییقایآفر کار بردگان  یرویاز ن یریبا بهره گ نیدولت همچن نیرا تصاحب کرد.ا یعیوس یها
 افتیدست  نعتیو ص یاقتصاد ،یاسیس عیوس یها شرفتپی

 نگتنیجورج واش بود؟ یمتحده چه کس االتیجمهور ا سیرئ نینخست 35

 ونانقالبی  خواهانه یآزاد انقالب فرانسه چه بود؟ شعار 36

 . دیسیانقالب فرانسه را بنو یها نهیزم 37

و ضعف  یاقتصاد یبا ورشکستگ کایآمر نیهنگفت در سرزم یاز انگلستان و صرف منابع مال یم به سبب شکست نظام 18فرانسه در قرن  کشور
نقش  زنی فرانسه جامعه یعوامل، تحوالت فکر نیبه وجود آمد در کنار ا یدر فرانسه مشکالت زین یروبه رو شد. از نظر اجتماع یو نظام یاسیس

 انقالب داشت شیدایدر پ یبزرگ

 د؟یرا نام ببر 18جامعه فرانسه در قرن  یطبقه اجتماع سه 38

 داران بزرگ نزمی و اشراف شامل ممتاز  ( طبقهالف

 تجارت داشتند و یطبابت، روزنامه نگار ،یسندگیهمچون وکالت، نو یکرده بودند و مشاغل لتحصی اغلب که متوسط  ( طبقهب
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 بود آنان بر دوش یها و خدمات نظام اتیمال یبودند و بار اصل یادیز اریبس تیزمان جمع نیجامعه که در ا رفقی  ( طبقهپ

 داشتند؟ یازیبود و چه امت یممتاز در فرانسه شامل چه کسان طبقه 39

 بودند معاف اتیاز پرداخت مال ار،یبس ازاتیداران بزرگ که عالوه بر داشتن امت نزمی و اشراف شامل ممتاز  طبقه

 شد؟ یم لیتشک یمتوسط در فرانسه غالبا از چه افراد طبقه 40

 ممتاز  طبقه هنکیداشتند. آنها از ا تجارت و یطبابت، روزنامه نگار ،یسندگیهمچون وکالت، نو یکرده بودند و مشاغل لتحصی اغلب که متوسططبقه 
 بودند. یقائل نبود، به شدت ناراض یازیامت شانبرای

 دانستند؟ یخود م یروز هیو س یرا عامل بدبخت یچه کسان ریفق طبقه 41

 ییحکومت لو نانیبود. ا آنان بر دوش یها و خدمات نظام اتیمال یبودند و بار اصل یادیز اریبس تیزمان جمع نیجامعه که در ا رفقی  طبقه  
 دانستند یخود م یروز هسی عامل را ممتاز  شانزدهم، پادشاه فرانسه، و طبقه

 انقالب بزرگ فرانسه چه بود؟ یو فرهنگ یو فکر یاسیس یاجتماع علل 42

 و روسو ویولتر ، مونتسک د؟یرا نام ببر 18روشنفکران فرانسه در قرن  نیتن از مشهورتر سه 43

 گفتند؟ یم یفرانسه به چه کسان خیدر تار سانیالمعارف نو دائره 44

اخت. انقالب رهنمون س یسو بهآنان  مردم را یها شهیظهور کردند که اند یاروپا، فالسفه و روشنفکران یعصر روشنگر ریکشور تحت تأث نیا در

 شروع به انتقاد از وضع موجود کردند یو ادب یعلم مباحثشهرت داشتند ،با طرح  سانیالمعارف نو رةیداروشنفکران، که به  نیاز ا یگروه

 مردم چه بود؟ یولتر در مورد روشنگر دگاهید 45

 گفت یاطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن م از

 کرد یم دی................................تاکتیدانست و بر اهم یم یقرارداد اجتماع کیحکومت را حاصل  لیتشک روسو 46

 یاجتماع یحاصل قرارداد

 دانست؟ یم یاجتماع یحکومت را حاصل قرارداد لیاز روشنفکران فرانسه تشک کی کدام 47

 ورو س

 ویمونتسک                                   کرد؟ یو حقوق بشر دفاع م یاسیس یقوا کیاز روشنفکران فرانسه از تفک کیکدام 48

 ولتر گفت؟ یاز روشنفکران فرانسه از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن م کی کدام 49

 هبو منجر  ختیانقالب فرانسه داشت و کدام عوامل در فرانسه خشم مردم را برانگ شیدایدر پ ینقش بزرگ یعامل چه 50

 انقالب شد؟

 آنتوانت شد ی.............................................و همسرش مارانقالب فرانسه منجر به اعدام  51
 آنتوانت یشانزدهم و همسرش، مار ییلو

 به فرانسه حمله ور شدند؟ ییاروپا یانقالب فرانسه کشورها یروزیچرا بعد از پ 52
 جه،یشد. در نت ییاروپا یکشورها موجب ترس و خشم دولت ها  در ونانقالبی  خواهانه یآزاد یشانزدهم و همسرش و افکار و شعارها ییلو اعدام

 آنها با فرانسه وارد جنگ شدند

 ناپلئون بناپارت که بود؟ 53

 ناپلئون بناپارتاز فرماندهان ارتش فرانسه به نام  یکیجنگ ها  نیا یط 

 .دیسیآن بنو یدارد در جلو یاز کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباط هرکدام 54

 روسو ولتر/ گفت  یاز اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن م ی. در فرانسه چه کسالف

 جان الک مونتسکیو/ .کرد یو حقوق بشر دفاع م یاسیس یقوا کیاز تفک ی.در فرانسه چه کسب

 ولتر روسو/شمرد یم یقرارداد اجتماع کیحکومت را حاصل  لیتشک ی. در فرانسه چه کسج

  ویمونتسک 
 انسان یبازو یروین چه بود؟ دیتول یعامل اصل یالدیم 18تا اواخر قرن  55
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 .دیکن فیرا تعر یانقالب صنعت 56
گلستان آغاز بخار در ان نیماش لیتکم انقالب با اختراع و نیانسان شد. ا یجسم یروین نیگزجای بخار سپس و آب  محرکه یروین یانقالب صنعت در

رخ  زین دیولت یبخش ها گریحمل و نقل و د ،یانقالب در کشاورز نیا صورت گرفت. سپس یو پارچه باف یدر نساج یتحول صنعت نینخست. دیگرد
 داد

 . انگلستانبخار در کشور..................................آغاز شد نیماش لیبا اختراع و تکم یانقالب صنعت 57

 چه بود؟ دیتول یچه و تا قبل از آن عامل اصل یعنی یانقالب صنعت 58

 نیروی بازوی انسان / انسان شد یجسم یروین نیگزجای بخار سپس و آب  محرکه یروین یانقالب صنعت در
 د؟یسیرا بنو یمهم انقالب صنعت راتیتاث 59

 ه،یبه مواد اول ییاروپا یشدن، کشورها یصنعت جهیدر نت رایدر اروپا و جهان شد؛ ز یو اقتصاد یاجتماع ،یمناسبات انسان رییموجب تغ یصنعت انقالب
 کردند دایپ ازیدولت ها ن تیفراوان و حما یماد هیکار ارزان، بازار فروش محصوالت، سرما یروین

 کرد؟ جادیدر جهان ا ییها یچه دگرگون یانقالب صنعت 60
 ه،یبه مواد اول ییاروپا یشدن، کشورها یصنعت جهیدر نت رایدر اروپا و جهان شد؛ ز یو اقتصاد یاجتماع ،یمناسبات انسان رییموجب تغ یصنعت انقالب

 کردند دایپ ازیدولت ها ن تیفراوان و حما یماد هیکار ارزان، بازار فروش محصوالت، سرما یروین

 .دیرا نام ببر یانقالب صنعت یاجتماع -یاقتصاد دهیدو پد 61
 شهرها، هیرو یهمچون گسترش ب یمشکالت بزرگ( گسترش استعمار اما مسائل و الف
 ،ییقایو آفر ییایآس یملل و غارت کشورها یها یتینارضا ،طبقاتی ٔ  به وجود آمدن فاصله ت،یجمع عیسر رشد

 از کارگران )در داخل اروپا(. یاستثمار و بهره کش شی( افزاب

 را به وجود آورد یو مشکالت امدهایچه پ یانقالب صنعت 62
 به وجود آورد یطیمح ستیز یها یو آلودگ یو اقتصاد یشد، اجتماع انییاروپا شتریاگرچه موجب قدرت و رفاه ب یانقالب صنعت 

 داشت؟ ییامدهایچه آثار و پ یانقالب صنعت 63
 و پس از آن چگونه بود؟ ریپتر کب دنیتا قبل از به قدرت رس هیروس تیوضع 64

 یو نظام یاسیس یتوسعه طلب و و  شرفتیپ ریکشور را متحول کرد و در مس نیا ر،یپترکب یو اقدام ها استی/ اما سیعقب مانده ومنزو یکشور
 قرارداد

 چه بود؟ هیقدرتمند شدن روس یبرا یو یکرد و برنامه ها لیتبد یرا به قدرت بزرگ هیپتر چگونه روس 65
 لیتبد یکشور را به قدرت بزرگ نیا ییایدر یروین ژهیارتش به و تیو تقو دیجد یمدارس و دانشگاه ها سیتأس ،ییبا استخدام کارشناسان اروپا او

 بود یاسیو س یکسب منافع تجار یآزاد برا یاهایبه در یابیو دست هیروس نیگسترش سرزم ه،یقدرتمندشدن روس یپتر برا یاز برنامه ها یکیکرد 

 انجام دادند؟ یجهان اقدامات نظام یپتر در کدام قسمت ها یبرنامه ها یروسها به دنبال اجرا 66
 دادند انجام یعیوس یو مازندران )خزر( اقدامات نظام اهیس ک،یبالت یاهادری ٔ  اروپا و حوزه یشرق یسبب در نواح نیهم

 آنان چه بود؟ یعمل کردند؟ هدف اصل یبه کدام برنامه و ریپتر کب نانیجانش 67
بود.  یاسیو س یتجار منافع کسب یآزاد برا یاهایبه در یابیو دست هیروس نیگسترش سرزم ه،یقدرتمندشدن روس یپتر برا یاز برنامه ها یکی

دامات و مازندران )خزر( اق اهیس ک،یبالت یاهادری  اروپا و حوزه یشرق یسبب در نواح نیبرنامه عمل کنند و به هم نیاو تالش کردند به ا نانیجانش
 فرانسه، شد رینظ ،ییااروپ یکشورها یو برخ یعثمان ران،یبا ا هیمتعدد روس یموجب جنگ ها قدامات نیانجام دادند. ا یعیوس ینظام

 انجام دادند ؟ یعیوس یدر کدام مناطق اقدامات نظام ،یو یبرنامه ها یدر راستا ریپتر کب نانیجانش 68
دامات و مازندران )خزر( اق اهیس ک،یبالت یاهادری  اروپا و حوزه یشرق یسبب در نواح نیبرنامه عمل کنند و به هم نیاو تالش کردند به ا نانیجانش
 فرانسه، شد رینظ ،ییاروپا یکشورها یو برخ یعثمان ران،یبا ا هیمتعدد روس یاقدامات موجب جنگ ها نیانجام دادند. ا یعیوس ینظام
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