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          بسمه تعالی

 3تاریخ  2آزمون تستی درس 

 کریم خان زند با پرهیز از چه سیاستی موجبات آرامش را فراهم کرد؟-1

 و مذهبی رفتار مناسب با اقلیت های دینی  د(ساده زیستی و          ج(جنگ و کشور گشایی           الف(مدارا با دشمنان        ب(همدردی با مردم 

 از وکیل الرعایا چیست؟منظور -2

 الف(وکیل بندگان         ب(وکیل کشاورزان        ج(وکیل مردم کارگر            د(وکیل مردم ایران

 روی گردانی کدامیک از بزرگان موجب شکست لطفعلی خان ار آقامحمد خان گردید؟-3

 وسوی          ج(میرزا بابا            د(میرزا مهدی خان استر آبادی الف(ابراهیم خان کالنتر                                ب(محمد صادق م

 علت کاهش چشمگیر مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان در دوران افشاریه و زندیه چه بود؟   -4

 الف(برخورد سیاسی ،نظامی با همسایگان             ب(آسیب دیدن توان نظامی و اداری کشور 

 ج(درگیری های داخلی و بی ثباتی سیاسی             د(رویگردانی بزرگان مملکت از شاهان و دربار 

 نادر شاه افشار در صدد برآمد از دانش انگلیسیها در چه زمینه ای استفاده کند؟-5

 الف(در زمینه نیروی نظامی                     ب(در زمینه تاسیس نیروی دریایی 

 (در زمینه تاسیس مراکز تجاری و بازرگانی دری و اقتصادی                   ج(در امور ادا

 کدام مرکز بعنوان پایتخت یا محل گردآوری خزائن و غنائم نادر بوده اند؟-6

 مشهدج(کاخ خورشید،مرو                     د(کالت ،              ب(کالت ،دشت مغان           الف(دشت مغان ،مشهد          

 کدام عامل در دوره نادر شاه به کاهش شدید نیرو ی انسانی در بخش کشاورزی انجامید؟-7

 الف(آشفتگی سیاسی واجتماعی          ب(مالیات های سنگین که از مردم می گرفتند

 ج(گسترش مراکز مهم تجاری و بندری           د(نیاز تشکیالت نظامی به نیروی رزمنده

 ره افشاریه نابسامانی های اقتصادی را تشدید کرد؟کدام عامل در دو-8

 ب(تداوم جنگ های داخلی و خارجی         الف(مالیات های سنگین جهت تامین هزینه های نظامی

 ج(ضعف و رکود شدید کشاورزی                       د(ضعف سازمانهای اقتصادی و مالی

 داخلی و خارجی تبدیل شد؟کدام شهر در دوره زندیه به مرکز مهم تجارت -9

 الف(بندر بوشهر           ب(بندر انزلی        ج(بندر چابهار         د(بندر قشم

 علم و آموزش در عصر افشاریه و زندیه به چه دلیلی رونق دوران صفویان را نداشت؟-11
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 خارجی الف( آشفتگی های سیاسی و اجتماعی                            ب(جنگ های داخلی و

 ج(عدم اعتبار و قوت سازمان اداری و مالی                      د(استبداد مطلق شاه و تمرکز بر امور نظامی

 محققان تحول شعر وادب فارسی در دوره زندیه راباچه عنوانی یاد کرده اند؟-11

 ت بازگشت ادبید(نهض          ج(مکتب خانه ها            ب(نهضت ترجمه  الف(حکمت تاریخی      

 نتیجه وپیامد ورود هنرمندان و صنعتگران هندی پس از فتوحات نادر در هند چه بود؟  -12

 در کالت الف(ترقی هنر و معماری          ب(تلفیق هنر ایرانی وهند                   ج(ساخت کاخ خورشید                   د(جمع آوری خزائن

 ادر انجام گردید؟کدام اقدام زیر در دوره ن-13

 د(باز سازی آرامگاه حافظ     الف(بازسازی اصفهان               ب(نهضت ادبی          ج(رونق تجاری بندر بوشهر        

 دردوره زندیه که نوعی از بناها با کاربرد تفریحی گسترش یافت با چه عنوانی معروف بود؟-14

 ج(باغ دلگشا       د(کاله فرنگی     الف(ارگ کریم خانی       ب(مجموعه وکیلی  

 مکتب نقاشی شیراز در چه دوره ای شکل گرفته بود؟-15

   الف(مغوالن                     ب(صفویان                ج(افشاریان                       د(زندیان

 کدامیک از نقاشان زیر از نقاشان برجسته زمان زندیه نیست؟ -16

 ب(اشرف       ج(میرزابابا           د(محمد غفاری        الف(محمد صادق

 ؟کدام اقدام زیر با هدف تطبیق معیارهای هنری اروپا شکل گرفت-17

 الف(نهضت بازگشت ادبی          ب(تاسیس مدرسه های نوین          ج(مکتب نقاشی شیراز        د(کاله فرنگی

 وسیعی ازآسیای غربی تا اروپای شرقی حکومت می کرد؟ بربخش های 18کدام امپراطور ی در قرن -18

 الف(امپراطوری گورکانی      ب(امپراطوری عثمانی          ج(امپراطور ی بریتانیا       د(امپراطوری روسیه

 نیست؟ 18کدام مورد  زیر از عوامل اصلی ضعف دولت عثمانی در قرن -19

 ب(سوءمدیریت و دسته بندیها       الف(اختالف و دشمنی قدرت های بزرگ          

 ج(گستردگی قلمرو ، تنوع اقوام ، ادیان ومذاهب             د(تجمالت و ولخرجی های شاهان و دربایان

 کشورها ی اروپایی به چه بهانه ای در امور داخلی عثمانی دخالت می کردند؟-21

 الف(توسعه طلبی سیاسی ،نظامی           ب(دریافت امتیازات تجاری و گمرکی 

 ج(حل اختالفات مذهبی در درون جهان اسالم           د(دفاع از حقوق اقلیت ها

 کدام عوامل ار ضعف عثمانی تاثیر زیادی در پیشبرد سیاست های استعماری غرب در مشرق زمین داشت؟-21
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 حات و حتی دستاوردهای علمی مقاومت می کرد       ب(سیاست های خشن با اقلیت های قومی و مذهبی الف(با هر نوع از اصال

 ج(دخالت زنان حرمسرا در امور کشوری                    د(فساد سران سپاه و گستردگی قلمرو

 حکو مت گورکانیان هند چه نقشی مهمی در هندوستان داشت؟ -22

 ب(گسترش دین مسیحیت        ج(گسترش دین اسالم           د(گسترش دین هندو      گسترش دین بودایی    الف(

 کدامیک از عوامل زیر از عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان هند نیست؟-23

 الف(اختالف و دشمنی میان هندوها ومسلمانان               ب(سوء مدیریت و ضعف شاهان 

 د(دخالت های زنان حرم سرا و فساد سران سپاه  ج(دسته بندی و توطئه درباریان

 چه امتیازات قابل توجهی به اروپاییان داد؟ دولت گورکانی -24

 الف(تجاری،گمرکی           ب(تجاری ،اقتصادی                    ج(تجاری ،مالی                  د(اقتصادی ،مالی 

 دام زیر فعالیت های استعماری خود را گسترش داد؟م با کدام اق 18دولت های اروپایی در سده ی -25

 ب(سرکوب شورش سربازان هندی  الف( دادن امتیازات متفاوت

 ج(رواج زبان انگلیسی در هند                                           د(تاسیس کمپانی هند شرقی

 انگلیسی ها به چه منظوری اقدام به دست اندازی بر سرزمین های مجاور هند کردند؟ -26

 الف(فعالیت های استعماری               ب(گسترش قلمرو استعماری خود     

 ج(حفظ سلطه خویش در هندوستان               د(ضربه زدن به رقبای استعماری خود 

 در پی داشت؟ظهور انقالب صنعتی چه تحول مهمی -27

  الف(گسترش استعمار               ب(انقالبهای سیاسی             ج(مهاجرت های اروپاییان               د(قیام ها ی استقالل طلبانه

 نتیجه ستیز مجلس و نظام سلطنت انگلستان چه شد؟-28

 قالب با شکوه                د(فتح ایاالت متحده    ب(پیروزی سلطنت طلبان                        ج(ان الف(انقالب صنعتی    

 بزگترین دستاورد انقالب باشکوه چه بود؟-29

 الف( نظام سلطنت دوباره احیاشد                      ب(رقبای بزرگ چون اسپانیا و فرانسه را شکست داد     

 شا قدرت و تعیین کننده اختیارات پادشاه ج(گسترش مستعمرات انگلستان                            د(مجلس من

 ایالت در ساحل کدام اقیانوس بود ؟ 13شامل 18ایاالت متحده آمریکا تاقرن -31

 الف(آرام            ب(اطلس            ج(منجمد شمالی                    د(آرام و اطلس

 انگلستان شدند؟با توجه به چه عاملی مردم ایاالت متحده امریکا وارد جنگ با -31
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 الف(کشتاروسیع سرخ پوستان                   ب(وضع مالیات های سنگین      

 ج(بهره گیری از نیرو ی کار بردگان                  د(استقالل طلبی مردم آمریکا

 نست به پیشرفت های وسیع دست یابد؟دولت ایاالت متحده آمریکا با توجه به کدام اقدام زیر توا-32

 گیری از نیروی کار آفریقاییها          ب(وضع مالیات های سنگین بهره -الف(

 ج(تحریکات دولت فرانسه                                د(زمین های مستعد کشاورزی و زراعی

 با ورشکستکی اقتصادی و ضعف سیاسی ،نظامی روبرو کرد؟18کشور فرانسه را د رقرن  کدام عامل-33

 مالیاتی اشراف و زمین داران            ب(شکست نظامی و استعماری از روسیهالف(معافیت 

 ج(صرف منابع مالی هنگفت در سرزمین آمریکا               د(حمله مردم به زندان باستیل و جنگ داخلی

 ؟بار اصلی مالیات و خدمات نظامی بر دوش کدام طبقه جامعه فرانسه بود-34

 ک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع کرد؟کدام روشنفکر از تفکی-35

 د(آدام اسمیت  الف(ولتر        ب(منتسکیو           ج(روسو    

 کدام روشنفکر فرانسه از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می گفت؟-36

 د(آدام اسمیت منتسکیو                      ب(ولتر              ج(روسو            الف(

 کدام روشنفکر بر اهمیت انتخابات تاکید می کرد و تشکیل حکومت را حاصل قرارداد ی اجتماعی می دانست؟-37

 د(منتسکیو                         د(ولتر روسو                           ج(آدام اسمیت             الف(

 در کشور های اروپایی شد؟ کدام اقدا م انقالبیون در فرانسه موجب ترس و خشم دولت ها-38

 16الف(حمله به زندان باستیل          ب(امضای قانون اساسی توسط لویی 

 و همسرش ماری آنتوانت16ج(پذیرش نظام مشروطه سلطنتی             د(اعدام لویی 

 عامل اصلی تولید چه بود؟ 18تا اواخر قرن -39

 ج(کشاورزی           د(حمل و نقل                الف(نیروی بازوی انسان             ب(ماشین بخار

 کدامیک از برنامه های پتر کبیر برای قدرتمند شدن روسیه بود؟-41

 الف(تاسیس مدارس و دانشگاه های جدید            ب(تقویت ارتش بویژه نیروی دریایی    

 آزاد ج(استخدام کارشناسان اروپایی                  د(دستیابی به دریاهای
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