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 به نام خدا

 )ازبعثت پیامبراسالم تا پایان صفویه( 2کتاب تاریخ  61سواالت پیشنهادی متن درس 

 درباره رنسانس توضیح دهید؟-1

 سراسر اروپا سیطره داشت؟ درفرهنگ قرون وسطایی در کدام قرن -2

 کدام ناحیه اروپا، تفکر جدیدی از زندگی را باب کردند؟-3

 ثروتمند ایتالیا هدایت جریان فکری و فرهنگی رنسانس را به دست گرفتند؟چه کسانی در شهرهای -4

 تجدید حیات کدام فرهنگ و تمدن کمک کرد؟ بهرنسانس -5

 مهم ترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس را نام ببرید؟-6

 شهرنشینی و تجارت در کدام قرن در اروپا رشد کرد؟-7

 کدام منطقه اروپا داشت؟جنگ های صلیبی بیشترین تاثیر را به -8

 شهرهای ایتالیا پس از جنگ صلیبی در کدام زمینه ها رشد بیشتری داشت؟-9

 تجارت در دریای مدیترانه و سواحل غربی اروپا در اختیار کدام شهرها بود؟-11

 بود؟ هاکاال کدامفلورانس مرکز تجارت -11

 وجود آمد؟ه با گسترش شهرها و رشد تجارت در اروپا کدام حرفه ها ب-12

 بورژوا به چه کسانی  گفته می شد؟-13

 .شرح دهید ؟زمینه های عالیق بورژوا چه بود-14

 از خاندان های معروف فلورانس نام ببرید؟-15
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 در چه زمینه هایی فعال بودند؟ مدیچیخاندان -16

 درگیری پاپ ها و پادشاهان در اواخر قرن وسطی سبب چه شد؟-17

 برای دولت شهرهای ایتالیا چه نتایجی داشت؟استقالل و آزادی عمل -18

دانشمندان اروپایی در قرون وسطی از کدام طریق با دستاوردهای فکری و فرهنگی جهان اسالم آشنا -19

 ؟ندشد

 جنگ های صلیبی و گسترش روابط تجاری میان اروپا و شرق سبب چه شد؟ بنویسید.-21

 آثار و نوشته های دانشمندان مسلمان استفاده کردند؟مدارس کدام منطقه اروپا برای اولین بار از -21

 قطب امپراتوری روم باستان کدام منطقه اروپا بود؟-22

 وجود آثار و بناهای روم باستان در ایتالیا یادآور کدام موضوع بود؟ نتیجه آن چه بود؟ شرح دهید.-23

 دستاوردهای رنسانس را نام ببرید؟-24

 از وجوه مهم رنسانس چیست؟-25

 تعریف کنید.؟اومانیسم )انسان گرایی( چیست -26

 محور و مدار جهان چیست؟ نام ببرید و شرح دهید.ها از نظر اومانیست -27

 ؟عقیده کلیسا در مورد انسان چه بود-28

 ؟تفکر انسان گرایی سبب شکوفایی کدام زمینه ها شد-29

 آیا رنسانس در زمینه هنر تاثیری داشت؟ توضیح دهید.-31

 نام ببرید. ؟رنسانس در کدام عرصه های هنری سبب دگرگونی شد-31
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 ؟ موضوعی رامحورقرارداده بودند هنرمندان عصر رنسانس چه-32

 بنویسید. ؟هنرمندان عصر رنسانس به انسان چگونه بود نگرش-33

 نام ببرید. ؟چه کسانی سبب شکوفایی هنر عصر رنسانس شدند-34

 ام ببرید؟نوابغ تاریخ هنر جهان را ن-35

 مشهوترین اثر نقاشی داوینچی را نام ببرید.-36

 تاثیر عصر نوگرایی در معماری چه بود؟ توضیح دهید.-37

 معماران عصر رنسانس ساختمان های کدام دوران را الگوی خود قرار دادند؟-38

 بر تعلیم و تربیت را توضیح دهید. نوزاییدرباره تاثیر عصر -39

 در عصر نوزایی چه بود؟هدف آموزش و پرورش -41

 دالیل تغییر نگرش علمی اروپائیان در عصر رنسانس چیست؟-41

 ؟و چه نتایجی داشت؟علم قرار گرفت  در قرون وسطی کدام علوم مورد توجه طالبان-42

 ی در کدام قرن توسط چه کسی نوشته شد؟ورساله گردش اجرام سما-43

 رساله کپرنیک را نام ببرید.-44

 گردش اجرام سماوی چه نظریه ای مطرح شده است.در رساله -45

 نظریه زمین مرکزی را چه کسی مطرح کرد؟-46

 عقیده کلیسا و دانشمندان درباره زمین چه بود؟-47

 نظریه کپرنیک را چه کسانی اثبات کردند؟-48
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 وسیله ای که گالیله اختراع کرد چه نام داشت؟-49

 دهای جدیدی داشت؟ویلیام هاروی در چه زمینه هایی دستاور-51

 ؟کدام علوم گسترش یافتند م17در قرن -51

 ؟از تجربیات مسلمانان بهره بردند درکدام علوم اروپاییان -52

 بنیان گذار مکتب تحقیق در ریاضی چه کسی بود؟-53

 بیکن طرفدار کدام روش بود؟-54

 مخترع دستگاه چاپ کیست؟-55

 ت؟مهم ترین ابداع فناوری در عصر رنسانس چیس-56

 چه تاثیری براروپاداشت؟قدرتمندترین صنعت اروپا چه بود؟-57

 توضیح دهید. ؟اروپا داشتدراختراع و توسعه صنعت چاپ چه تاثیراتی -58

 از مهم ترین تحوالت عصر رنسانس چه بود؟-59

 اکتشافات جغرافیایی و کشف راه های جدید دریایی چه نتایجی برای اروپا داشت؟-61

 شرح دهید. ؟مانع رسیدن اروپائیان به هند و چین بودند چه بودعوامل جدی که -61

 کدام سرزمین های شرق دور متوجه اروپا بود؟-62

 کدام کاالهای شرق دور مورد توجه اروپا بود؟-63

 توضیح دهید.؟جدید تجارت دریایی را بیابند  مسیرهایال و اسپانیا تصمیم گرفتند غچرا پرت-64

 .بنویسید ؟های جدید دریایی کشف گردد چه بود عواملی که سبب شد راه-65
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 م اروپاییان چه دستاوردهایی در دریانوردی به دست آوردند؟ شرح دهید. 15قرن  دوم در نیمه-66

 ؟م اروپاییان در کدام مناطق مشغول کشف سرزمین های جدید شدند 15قرندر نیمه دوم -67

 ؟امه دادنداروپاییان سفر اکتشاقی خود را تا هند چگونه اد-68

 دولت پرتقال چه کسی را به هند فرستاد؟-69

 اقدامات آلبوکرک را بنویسید.-71

 گرفت؟ال کدام کشور تصمیم به کشف راه ها و سرزمین های جدید غپس از پرت-71

 کریستف کلمب اهل کدام منطقه اروپا بود؟-72

 ؟کلمپ با کدام نظریه آشنایی داشت-73

 ؟مه کلمب حمایت کردندنا از برپادشاه و ملکه کدام کشور -74

 سفر دریایی کلمب با حمایت مالی کدام کشور آغاز شد؟-75

 سفر دریایی کلمب چه نتیجه ای داشت؟-76

 انگیزه مردم اسپانیا برای رفتن به سرزمین جدید چه بود؟-77

 اسپانیا کدام مناطق آمریکا را تحت سلطه استعماری خود در آورد؟-78

 شرح دهید. ؟م به یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا  تبدیل شد 17و  16رن چرا اسپانیا در ق-79

 م کدام کشورها وارد عرصه استعماری شدند؟ 16در اواخر قرن -81

 مستعمرات هلند و انگلیس و فرانسه در کدام مناطق جهان بود؟-81

 شرح دهید. ؟شد چه تحوالتیدستیابی اروپاییان به سرزمین های جدید سبب -82

https://konkur.info



 تاثیر را داشت؟ بیشترینکشفیات جغرافیایی در کدام حوزه -83

 اروپاییان در دنیای جدید به دنبال کدام کاال بودند؟-84

در سرزمین های جدید چه تحولی  ثروتنتیجه اکتشافات جغرافیایی و دست یابی اروپاییان به منابع -85

 توضیح دهید. ؟پدید آورد

 پا موجب افزایش قدرت چه کسانی شد؟طال و نقره در ارو فراوانذخیره -86

 توضیح دهید. ؟افزایش قدرت پادشاهان اروپایی چگونه موقعیت آنها را مستحکم کرد-87

 الی ها در جریان سفرهای اکتشافی به چه نتیجه ای رسیدند؟غپرت-88

 چرا با کشف قاره آمریکا خرید و فروش برده افزایش یافت؟-89

 اروپایی به خرید و فروش برده پرداختند؟ال کدام کشورهای غپس از پرت-91

 اصالح دینی چیست؟-91

 اصالح دینی در فاصله کدام قرون رخ داد؟-92

 جنبش اصالح دینی با انتقاد و اعتراض به چه مساله ای آغاز شد؟-93

 چرا پادشاهان و فرمانروایان به کلیسا اعتراض می کردند؟-94

 کلیسا چه بود؟ شرح دهید.دالیل انسان گرایان در اعتراض به -95

 گروه هایی که به کلیسا اعتراض می کردند را نام ببرید.-96

 مهمترین گروهی که به کلیسا اعتراض و انتقاد می کردند چه کسانی بودند. چرا؟-97

 اصالح دینی به نام چه کسی مشهور است؟ نهضت-98
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 اولین مساله ای که ذهن لوتر را مشغول کرد چیست؟-99

 ر لوتر مایه رستگاری چیست؟از نظ-111

 ش گناهان چیست؟ شرح دهید.زنظر لوتر در مورد آمر-111

 عکس العمل پاپ در مقابل اقدامات لوتر چه بود؟-112

 درباره پروتستان توضیح دهید.-113

 تالش های لوتر به تاسیس کدام آیین انجامید.-114

 چه کسانی از لوتر حمایت کردند؟-115

 ط چه کسی و در کجا پیگیری شد؟اصالحات لوتر توس-116

 توضیح دهید. ؟نتایج نهضت پروتستان چه بود-117
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 :الف(جمله های درست یا نادرست را مشخص کنید

 نادرست.   رنسانس به منظور احیای دین مسیحیت آغاز گردید-1

 درست  فلورانس مرکز داد و ستد کاالهای قیمتی فلزی و چرمی بود.-2

 نادرست  ریشه در فرهنگ روم باستان داشت.اندیشه اومانیسم -3

 درست .پرتغالی ها و اسپانیایی ها انگیزه و اشتیاق بیشتری برای کشف راه ها و سرزمین های جدید داشتند-4

 ب(عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 ایتالیا رسانس از ............... آغاز گردید.-5

 مناطق ساحلی فراوانی بر رشد شهرها و تجارت به ویژه در ................. اروپا گذاشت.جنگ های صلیبی تاثیر -6

 دستگاه چاپ اختراع.................... از مهم ترین ابداعات فناوری در عصر رنسانس بود.-7

 دماغه امیدنیک پرتغالی ها با دور زدن................... در جنوب قاره آفریقا، وارد اقیانوس هند شدند.-8

 پ(به سواالت چهار گزینه ای پاسخ دهید.

 چه کسانی تجارت برده از آفریقا و آمریکا را در انحصار خود داشتند؟-9

 (ایتالیایی ها4  (انگلیسی ها 3  (پرتغالی ها2   (اسپانیایی ها 1

 کشفیات جغرافیایی در کدام حوزه بیشترین تاثیر را بر جای گذاشت؟-11

  (اقتصادی4  (فرهنگی 3  یاسی (س2   (نظامی1

 چه کسی در سوئیس از اصالحات دینی مارتین لوتر حمایت کرد؟-11

 (فرانسیس بیکن4  (ژان کالون3  (جان ویکلیف 2   (ژان هوس1
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 که ذهن مارتین لوتر را به خود مشغول کرد چه بود؟اولین مسئله ای -12

 انجام دادن کارهای نیک(ارتباط ایمان با 2    (آمرزش گناهان توسط کلیسا 1

 (تقدیس حواریون و مریم مقدس4    (ارتباط دین با مسائل دنیوی 3

 ت(مفاهیم صحیح را از جدول سمت راست انتخاب و به جدول سمت چپ متصل کنید.

 کوپرنیک صاحب رساله گردش اجرام سماوی-13

 گالیله مخترع تلسکوپ-14

 دکارت گذار سبک تحقیق در ریاضی بنیان-15

 هاروی کاشف چگونگی گردش خون-16

 الف(هاروی

 ب(فرانسیس بیکن

 پ(کوپرنیک

 ت(دکارت

 ث(گالیله

 

 ث(به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 دو مورد از زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس را نام ببرید.-17

 چه کسانی بودند؟« بورژوا»-18

 یی به وجود آورد؟چه عاملی آزادی عمل بیشتری  برای دولت شهرهای ایتالیا-19

 گرایش های انسان  گرایانه بیش از هر جای دیگر در چه قلمروهایی انعکاس داشت؟-21

 دو هنرمند مشهور ایتالیایی دوره رنسانس را نام ببرید.-21

 تجارت جهانی در عصر رنسانس گردید؟نه چه عاملی موجب به هم خوردن مواز-22

 اروپایی، باعث تشدید چه مسئله ای گردید؟کشف سرزمین های جدید و گسترش قلمرو  -23
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 مارتین لوتر کدام مسئله را در دنیای مسیحیت مورد نقد قرار داد؟-24
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 کدام واژه به معنای نوزایی و تجدید حیات است و از کدام سرزمین آغاز شد؟-1

 فرانسه -(رنسانس4 فرانسه  -(اومانیست3 ایتالیا -(رنسانس2  ایتالیا -(اومانیست1

به دگرگونی فکری و فرهنگی که به منظور احیای فرهنگ فراموش شده یونان و روم باستان از ایتالیا آغاز -2

 گردید از نظر تاریخی چه می گویند؟

 (تفتیش عقاید4  (اصالح دینی 3  (انسان گرایی2   )رنسانس((نوزایی1

 ؟مهم ترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس کدامند-3

 موفقیت های مسیحیان در اندلس -گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم -(رشد شهرنشینی و تجارت1

 موفقیت های مسیحیان در اندلس –پیشینه فرهنگی و تاریخی  -(گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم2

  تاریخیپیشینه فرهنگی و  -گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم -(رشد شهرنشینی و تجارت3

 موفقیت های مسیحیان در اندلس –رشد شهرنشینی و تجارت  -(پیشینه فرهنگی و تاریخی4

رشد شهرها و تجارت به ویژه در مناطق ساحلی اروپا تحت تاثیر چه عاملی صورت گرفت و در عصر -4

 د؟یاروپا محسوب می گردی رنسانس کدام شهر ملکه شهرها 

 ونیز-های صلیبی (جنگ2  فلورانس  –(جنگ های صلیبی 1

 ونیز -(فرایند رنسانس4  فلورانس  -(فرایند رسانس3

شهرهای کدام سرزمین در عصر رنسانس سرآمد شهرهای اروپایی  در تجارت و بانکداری و صنعت بود و -5

 در این ایام چه کسانی اهمیت و ارزش فراوانی برای علم، فرهنگ و هنر قائل بودند؟

 فئودال-(ایتالیا4  فئودال ها -(اسپانیا3  بورژواها-لیا(ایتا2 بورژواها -(اسپانیا1
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کدام گروه نگرش و عالیق متفاوتی با فئودال ها و شوالیه ها داشتند و خاندان معروف مدیچی بر کدام -6

 شهر حکومت می کرد؟

 فلورانس -(بورژواها4  فلورانس -(کنت ها3  ونیز -(کنت ها2  ونیز -(بورژواها1

 درست است؟« بورژوا»ارتباط با واژه کدام گزینه در -7

 (نمایندگان پادشاه درنواحی مختلف برای اداره قلمرو پادشاهان1

 (قشر جدید شهرنشینان ثروتمند شامل بازرگانان، بانکداران و صاحبان صنایع در عصر رنسانس2

 (افرادی که انسان را محور و مدار جهان می دانستند.3

 حق ترک ملک مالک را نداشتند.(کشاورزان وابسته به زمین که 4

 فلورانس در زمینه های زیر فعالیت داد و ستدی چشمگیری داشت؛ به جز .....-8

 (تجارت پارچه4  (تجارت ادویه3 (کاالهای چرمی 2 فلزی(کاالهای قیمتی 1

 نتیجه در گیری های پاپ و پادشاهان در اواخر قرون وسطا چه بود و چه موقعیتی را فراهم نمود؟-9

  نشر تفکر و فرهنگ جدید توسط متفکران و دانشمندان -(استقالل و آزادی عمل بیشتر دولت شهرهای ایتالیایی1

 نشر تفکر و فرهنگ جدید توسط متفکران و دانشمندان  –(تجزیه و قلمرو پادشاهان اروپایی و شکل گیری دولت های جدید 2

 ترش شهرنشینی و تجارتگس -(استقالل و آزادی عمل بیشتر دولت های ایتالیایی3

 گسترش شهرنشینی و تجارت -(تجزیه قلمرو پادشاهان اروپایی و شکل گیری دولت های جدید4

عمده اطالعات و شناخت دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از فیلسوفان و دانشمندان بزرگ یونان -11

شگاه های کدام سرزمین در باستان مانند ارسطو و افالطون چگونه به دست آمد؟ و مدارس عالی و دان

 استفاده از آن ها پیشگام بودند؟
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 فرانسه -(ترجمه آثار و کتاب فیلسوفان مسلمان به ویژه ابن سینا و ابن رشد1

 ایتالیا -(ترجمه آثار و کتاب فیلسوفان مسلمان به ویژه ابن سینا و ابن رشد2

 ایتالیا -ن به اروپا( گسترش روابط تجاری با مسلمانان و انتقال کتاب های مسلمانا3

 فرانسه –( گسترش روابط تجاری با مسلمانان و انتقال کتاب های مسلمانان به اروپا 4

 مربوط به کدام شهر ایتالیا است؟ به ترتیبویر زیر اتص-11

 ونیز –(فلورانس 1

 فلورانس -(جنوا2

 ونیز -(میالن3

 فلورانس -(ونیز4

 

 در کدام شهر را نشان می دهد و مربوط به کدام دوران است؟ پارتنونتصویر معبد -12

 قرون باستان -(فلورانس4 قرون باستان -(رم3 قرون وسطا  -(فلورانس2قرون وسطا      -(رم1

 

 

 یکی از وجوه مهم تفکر رنسانس چه بود و ریشه در کدام فرهنگ داشت؟-13

 روم باستان-(اومانیسم2   یونان باستان -(اومانیسم1

 روم باستان -(اصالح دینی4   یونان باستان-(اصالح دینی3
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 کدام گزینه به ترتیب در مورد اندیشه اومانیستی و اندیشه کلیسایی درست است؟-14

 انسان با زندگی مهم و ارجمند دنیوی -(حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و تصدیق استعداد و توانایی او1

 خلق انسان فقط برای خدمت به خداوند  -(ایجاد معیارهای اخالقی و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بر پایه خواسته های انسان و تمایالت او2

 خلق انسان فقط برای خدمت به خداوند -(بازداشتن انسان از رسیدن به سعادت و خوشبختی در جهان آخرت با دنیا گرایی و میل به لذت جویی3

حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و تصدیق  -اد معیارهای اخالقی و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بر پایه خواسته های انسان و تمایالت او(ایج4

 استعداد و توانایی او.

تفکر اومانیستی پیش از هر جای دیگر در کدام قلمروها انعکاس یافت و در کدام سرزمین نهضتی در این -15

 ه دنبال داشت؟زمینه را ب

 ایتالیا -(علوم پایه، فلسفه و اخالق2 فرانسه -(ادبیات، هنر، معماری، تعلیم و تربیت1

 فرانسه -(علوم طبیعی، فلسفه و اخالق4    ایتالیا -(ادبیات، هنر، معماری و تعلیم و تربیت3

 می باشد؟ درستکدام گزینه در ارتباط با هنرمندان دوره رنسانس -16

 دادن تفکرات یونان و روم باستان با تاکید بر اندیشه های اساطیری آن دوران(محور قرار 1

 (محور قرا دادن انسان به جای طبیعت و تاکید بر ویژگی های زیبایی ظاهری به جای خصلت های درونی2

 (محور قرا دادن طبیعت به جای انسان و تاکید بر ویژگی های درونی به جای ویژگی های ظاهری 3

 را دادن انسان و طبیعت با تاکید فراوان بر زیبایی و ویژگی های ظاهر و خصلت های درونی(محور ق4

 سه هنرمند مشهور ایتالیایی در دوره رنسانس کدام اند؟-17

 (میکل آنژ، داوینچی، رافائل2   (میکل آنژ، پیکاسو، رافائل 1

 (داوینچی، پیکاسو، میکل آنژ4   (پیکاسو، رافائل، داوینچی3
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 ها و کلیساهای عصر رنسانس در کدام شهرهای ایتالیا ساخته شد؟ تر کاخبیش-18

 (رم، فلورانس، جنوا4 (رم، جنوا، ونیز    3 (ونیز، جنوا، فلورانس 2      (رم، فلورانس، ونیز1

 عصر رنسانس ساختمان های کدام شهر را سرمشق خود قرار دادند و مونالیزا اثر کیست؟ معماران-19

 داوینچی-(آتن باستان4 داوینچی-(رم باستان3 میکل آنژ-(آتن باستان2 میکل آنژ -(رم باستان1

اندیشه انسان گرایانه دیدگاه هایی را در مورد تعلیم و تربیت مطرح می کنند. کدام گزینه در این زمینه -21

 است؟ نادرست

 (تاکید بر اصل آموزش پذیری انسان و شکوفایی استعدادها و توانمندی های بالقوه او از طریق آموزش 1

 (اهمیت و ارزش فراوان قائل بودن برای تعالی و رشد جسمی و روحی انسان2

 (تربیت شهروندان برای اجرای نقش سودمند در جامعه3

 (تربیت دانشمندان برجسته4

و زمینه  شد مسئله ای به تدریج سبب پیشرفت های جدیدی در بسیاری از علوم اهتمام و اعتنا به چه-21

را فراهم آورده و چگونگی گردش خون توسط چه کسی کشف م  18و  17انقالب علمی در سده های 

 گردید؟

 هاروی-(روش تجربی2    کوپرنیک-(روش تجربی1

 کوپرنیک -(روش حسی و عقلی4   هاروی -(روش حسی و عقلی3

 دکارت و فرانسیس بیکن در چه زمینه های فعالیت کردند؟ ترتیب به-22

 ثابت کننده فرضیه کوپرنیک -(طرفدار روش شناخت تجربی در مطالعه علمی1

 ثابت کننده فرضیه کوپرنیک –گذار سبک تحقیق در ریاضی  (بنیان2
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 طرفدار روش شناخت تجربی در مطالعات علمی  -گذار سبک تحقیق در ریاضی (بنیان3

 طرفدار روش شناخت تجربی در مطالعات علمی  -(ثابت کننده فرضیه کوپرنیک4

 است؟ درستگوتنبرگ باکدام گزینه در ارتباط -23

 (صاحب رساله گردش اجرام سماوی 2     (کاشف زمینه کارکرد قلب1

 اختراع کننده ماشین چاپ-4  (مطرح کننده نظریه چرخش زمین به دور خورشید3

 از نتایج اکتشافات جغرافیایی است به جز..... همه موارد زیر-24

 (آغاز استعمارگری اروپائیان2  (دستاورد در حوزه دانش دریانوردی و جغرافیا1

 (برهم خوردن موازنه تجارت جهانی4    (گسترش اندیشه انسان گرایانه3

ید از خود نشان مردمان کدام سرزمین ها انگیزه و شوق بیشتری برای کشف راه ها و سرزمین های جد-25

 دادند و دلیل این امر چه بود؟

قادر نبودن به رقابت با دولت شهرهای ایتالیایی که تجارت منطقه مدیترانه را  -(ایتالیایی ها و فرانسوی ها1

 در انحصار خود داشتند.

 (هلندی ها و انگلیسی ها، دشمنی و ستیز با حکومت عثمانی که بر مناطق شمال شرق و شرق مدیترانه2

 مسلط بودند.

قادر نبودن به رقابت به دولت شهرهای ایتالیایی که تجارت منطقه مدیترانه را  -(پرتغالی ها و اسپانیایی ها3

 در انحصار خود داشتند.

دشمنی و ستیز با حکومت عثمانی که بر مناطق شمال قرق و شرق مدیترانه  -(انگلیسی ها و فرانسوی ها4

 مسلط بودند.
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 پایی پیشگام در اکتشافات جغرافیایی بود و با دور زدن کدام دماغه وارد اقیانوس هند شدند؟کدام دولت ارو-26

 امیدنیک -(انگلیسی ها4 داردانل -(انگلیسی ها3 امید نیک -(پرتغالی ها2 داردانل –(پرتغالی ها 1

تاثیر کشفیات جغرافیایی در چه م چه کشورهایی به عرصه رقابت های استعماری گام نهادند و بیشترین  16از اواخر قرن -27

 حوزه ای بود؟

 نظامی  -(هلندی ها و انگلیسی ها2   نظامی  -(هلندی ها و فرانسوی ها1

  اقتصادی –(هلندی و انگلیسی ها 4   اقتصادی  -(هلندی ها و فرانسوی ها3

 پیامد منفی اکتشافات جغرافیایی در اروپا چه بود؟-28

 (افزایش قدرت پادشاهان اروپایی 1

 (شکل گیری ارتش های ملی و ناوگان دریایی2

 (تشدید رقابت و درگیری سیاسی، نظامی و اقتصادی دولت های اروپایی3

 (شکل گیری تجارت برده4

به این تجارت پر چه کسانی تجارت برده از آفریقا به آمریکا را در انحصار خود درآوردند و بعدها بازرگانان کدام کشورها -29

 سود وارد شدند؟

 هلندی ها و پرتغالی ها  -(اسپانیایی ها2   هلندی و انگلیسی ها  -(پرتغالی ها1

 فرانسوی ها و انگلیسی ها -(اسپانیایی ها4   اسپانیایی ها و هلندی ها  -(پرتغالی ها3

مسیحیت در اروپا رخ داد که مورخان آن ها را به میالدی سلسله حوادث و تحوالتی در قلمرو  17تا  14در فاصله قرون -31

 ؟شتچه مسئله ای تعبیر کردند و مارتین لوتر به کدام مورد در کلیسای کاتولیک انتقاد دا

 ارتباط ایمان با انجام کارهای نیک-(اومانیسم2  آمرزش گناهان در کلیسا -(اومانیسم1
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 ارتباط ایمان با انجام کارهای نیک -(اصالح دینی4   آمرزش گناهان در کلیسا -(اصالح دینی3

 مهم ترین شخصیت نهضت اصالح دینی چه کسی بود و اولین مسئله ای که ذهن او را به خود مشغول کرد چه بود؟-31

 ارتباط ایمان با انجام کارهای نیک -(مارتین لوتر2  آمرزش گناهان در کلیسا -(ژان کالون1

 آمرزش گناهان در کلیسا  -(مارتین لوتر4 کارهای نیکارتباط ایمان با انجام  -(ژان کالون3

 مارتین لوتر چه عاملی موجب رستگاری انسان می شود و در سوئیس چه کسی اندیشه های او را دنبال کرد؟ هاز دیدگا-32

 ژان کالون -(انجام کار نیک4 جان هوس-(ایمان3 ژان کالون -(انجام کار نیک2 ژان کالون-(ایمان1

 واکنشی در برابر مارتین لوتر از خود نشان داد؟پاپ چه -33

 (او را از کلیسا اخراج کرد و از امپراتور مقدس روم خواست او را  از کشور اخراج کند.1

 (او را تکفیر کرد و از امپراتور مقدس روم خواست او را از کشور اخراج کند.2

 و را سرکوب کند.(او را از کلیسا اخراج کرد و از امپراتور مقدس روم خواست ا3

 (او را تفکیر کرد و از امپراتور مقدس روم خواست تا او را سرکوب کند.4

 چه گروهی از لوتر حمایت کردند و در این حمایت دست به چه اقدامی زدند؟-34

 از پاپ و امپراتور درخواست بخشش او را کردند. -(شاهزادگان آلمانی1

 امپراتور درخواست بخشش او را کردند.از پاپ و  -(نویسندگان و هنرمندان2

 پاپ و امپراتور اعتراض کردند. به -(شاهزادگان آلمانی3

 به پاپ و امپراتور اعتراض کردند. -(نویسندگان و هنرمندان4

 اصل بر در کدام کلیسا آویخت؟ 95پروتست به چه معناست و لوتر نظریات خود را در -35
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 سن پیترو-(انسان گرایی4ویتنبرگ    –(انسان گرایی 3 وسن پیتر-(اعتراض2  ویتنبرگ -(اعتراض1

 همه موارد زیر از نتایج نهضت پروتستان در اروپا است، به جز .....-36

    (بروز سلسله جنگ های مذهبی میان پروتستان ها و کاتولیک ها 1

 (تضعیف قدرت کلیسای کاتولیک و کاهش نقش آن در زندگی مردم 2

 دولت های ملی و رشد اندیشه ملی گرایی(تقویت پادشاهان و 3

 ایش وحدت مذهبی جهان مسیحیت(افز4

 

 

 

 گروه تاریخ ناحیه یک شهرستان همدان
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