
کتاب شب امتحان تاریخ )3( دوازدهم از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
1- آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را فصل به فصل طبقه بندی کرده ایم؛ بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن 
هر فصل از درس نامه تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سؤال های 

این آزمون ها نکاتمشاورهای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید. 
2- آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانید 
پس از خواندن هر فصل تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند؛ در واقع در این بخش، شما 4 آزمون کامل 

را می بینید. این آزمون ها هم نکاتمشاورهای دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابِه آزمون پایان سال 

مواجه خواهید شد. آزمون  های شمارءه 9، 10 و 11 به ترتیب امتحان های نهایی خرداد 98، شهریور 98 و دی 97 است.
ضمناً امتحان نهایی خرداد 99 را به همراه پاسخ نامءه آن در انتهای کتاب قرار دادیم.

3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها، همءه آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم.
4- درس نامءه کامل شب امتحانی: این قسمت، برگ برندءه شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی خوانند  . در این قسمت، همءه آن چه را 

که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان تاریخ )3( نیاز دارید، در 21 صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 

صفحءه صفحءه	 	 	
پاسخ	نامه آزمون	 نوبت	 	

27  3 اول  آزمون شمارءه 1 )طبقه بندی شده(  

27  5 اول  آزمون شمارءه 2 )طبقه بندی شده( 

28  7 اول  آزمون شمارءه 3 )طبقه بندی نشده( 

28  9 اول  آزمون شمارءه 4 )طبقه بندی نشده( 

29  11 دوم  آزمون شمارءه 5 )طبقه بندی شده( 

30  13 دوم  آزمون شمارءه 6 )طبقه بندی شده( 

30  15 دوم  آزمون شمارءه 7 )طبقه بندی شده( 

31  17 دوم  آزمون شمارءه 8 )طبقه بندی شده( 

31  19 دوم  آزمون شمارءه 9 )طبقه بندی نشده( 

نهایی خرداد 98

32  21 دوم  آزمون شمارءه 10 )طبقه بندی نشده( 

نهایی شهریور 98

33  23 دوم  آزمون شمارءه 11 )طبقه بندی نشده( 

نهایی دی 97

33  25 دوم  آزمون شمارءه 12 )طبقه بندی نشده( 

35 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

59  57 دوم  امتحان نهایی خرداد 99 
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نمرهنوبت اول پایءه دوازدهمردیف

درستی یا نادرستی جملءه زیر را مشخص کنید. 1
اولین روزنامه در ایران، روزنامءه وقایع اتفاقیه بود که در تهران منتشر شد.

0/25

به سؤال چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.2
کدام یک از شخصیت های زیر در کتاب صدرالتواریخ به ستایش امیرکبیر می پردازد؟

2( محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 1( میرزا آقاخان کرمانی  
4( میرزا محمدجعفر خورموجی 3( میرزا فتحعلی خان آخوند زاده  

0/25

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.3
یکی از پیشگامان انتقاد به تملق و متکّلف نویسی ...............، مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه و نویسندءه کتاب ............... است.

0/5

به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.4
کدام عوامل در دورءه معاصر به ترویج و توسعءه روش پژوهش علمی تاریخ در ایران کمک کرد؟

0/75

به سؤال زیر پاسخ کامل دهید. 5
برجسته ترین ویژگی های تاریخ نگاری سنتی را ذکر کنید. 

1

درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 6
الف( ایل قاجار در عصر صفوی برای محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم ازبکان به نواحی شمالی آن  دیار کوچانده شد.

ب( کریم خان زند برخالف سنت معمول از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد.
0/25
0/25

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.7
الف( در سال 1857 میالدی، دولت ............... رسماً هند را جزئی از قلمرو خویش اعالم نمود.

ب( ایل افشار از جمله ایل های ............... بود که در به سلطنت رساندن حکومت ............... نقش داشتند.
0/25
0/5

به سؤال چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.8
در دورءه کدام پادشاه شهرهای شیراز و بندر بوشهر به مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی تبدیل شدند؟

4( آقامحمدخان 3( فتحعلی شاه  2( کریم خان  1( نادرشاه 

0/25

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.9
الف( شرایط نادر برای پذیرفتن سلطنت را بیان کنید.
ب( پیامدهای انقالب مشروطه در انگلستان چه بود؟

پ( دیدگاه ولتر و مونتسکیو از روشنفکران عصر روشنگری را بیان کنید.

0/75
1
1

10

به سؤال چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.
کدام یک از صدراعظم های نوگرا و ترقی خواه قاجار، مصمم به اصالح تشکیالت سیاسی و اداری کشور و جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران بود؟
4( میرزا قائم مقام فراهانی 3( میرزا حسین  خان سپهساالر  2( میرزا آقاسی  1( امیرکبیر 

0/25

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.11
الف(  فتحعلی شاه قاجار در دوران زمامداری خود با دو مشکل عمده مواجه بود. آن دو مشکل را بنویسید.

ب( محاکم عرف در عصر قاجار به چه اموری رسیدگی می کرد؟
پ( در دوران قاجار وزارت مالیه توسط چه کسانی اداره می شد و چه وظایفی داشتند؟

1
1
1

به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.12
دو مرکز علمی و آموزشی مهم و بزرگ در دورءه قاجار را بنویسید.

0/5

تاریخ نگاری به دو دس��ته تقس��یم می ش��د: تاریخ نگاری س��نتی و 
تاریخ نگاری معاصر. حاال ویژگی های تاریخ نگاری سنتی چی بود ...

خوب فکر کن کدوم پادشاه به شهر شیراز خیلی عالقه داشت ...
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به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.13
الف( هدف میرزا حسن رشدیه از برپایی مراکز آموزشی جدید در دورءه قاجار چه بود؟

ب( در دورءه قاجار، نظام تولید از چند شیوءه تولید تشکیل می شد و هر کدام مختص چه کسانی بود؟
1

1/5

کدام یک از سرزمین هایی که توسط انگلستان از ایران جدا شدند، نیست؟14

4( بخشی از بلوچستان 3( قندهار  2( قفقاز  1( هرات 

0/25

به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.15
الف( معروف ترین روزنامه های غیردولتی چاپ ایران چه نام داشتند؟

ب( کدام روحانی از صف مشروطه خواهان جدا شد و نظریءه او چه نام داشت؟

1

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.16
الف( مهم ترین خواسته های مهاجران در مهاجرت صغری چه بود؟

ب( دالیل انگلیس برای حمایت از مشروطه چه بود؟

2

درستی یا نادرستی جملءه زیر را مشخص کنید.17
الف( قیام مهدیون به رهبری امیر عبدالقادر در مقابل انگلیس بود.

ب( پیمان اتحاد مثلث میان کشورهای آلمان، اتریش ـ مجارستان و ایتالیا بسته شد. 

0/25

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.18
الف( هدف فرانسه از ورود به جنگ چه بود؟

ب( بزرگ ترین ایالت آلمانی چه نام داشت و لقب مرد آهنین متعلق به کدام شخصیت ملی آلمان است؟
0/5
0/5

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 19
الف( مهم ترین علل وقوع جنگ جهانی اول را بنویسید.

ب( بعد از پایان جنگ جهانی اول در کنفرانس ورسای، در مورد آلمان چه تصمیمی گرفته شد؟
1
1

جمع نمرات موفق باشید   20

دوتا پیمان داشتیم اتحاد مثلث و اتفاق مثلث که هر کدوم بین سه تا 
کشور بسته شدند.
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نمرهنوبت دوم پایءه دوازدهم ـ نهایی خرداد 98ردیف

3به خاطر آوردن1

الف( جمله های صحیح یا غلط را مشخص کنید. )هر مورد 0/25(
a- مورخان دورءه سنتی، بیش از آن که مورخ حقیقت باشند، کاتب دربار بودند.

b- نظام حکومتی ایران تا پیش از انقالب مشروطه، پادشاهی مطلقه و استبدادی بود.

c- با شروع جنگ جهانی دوم، دولت ایران آمادءه شرکت در جنگ شد.

ب( کدام یک از گزینه های سمت چپ با شماره های سمت راست در ارتباط است؟ )هر مورد 0/25( در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است.

الف( سید ضیاءالدین طباطباییa- مورخ مشهور عصر قاجار و رئیس دارالترجمءه همایونی

ب( میرزا رضا کرمانیb- دولتمرد ایرانی موافق قرارداد 1919

ج( محمدحسن خان اعتمادالسلطنهc- نخست وزیر احمدشاه بعد از کودتای 1299

د( آیت اهلل طباطبایی

ه ( وثوق الدوله

ج( جاهای خالی را با کلمات زیر تکمیل کنید. )دو مورد اضافی است.( )هر مورد 0/25(
)مصر ـ رود ارس ـ عراق ـ رود اترک(

a- در نتیجءه قراردادهای گلستان و ترکمانچای ............... مرز دو کشور قرار گرفت.

b- انور سادات، رئیس جمهور ...............، با وساطت آمریکا با اسرائیل صلح کرد.

د( گزینه های مناسب را انتخاب کنید. )هر مورد 0/25(
a- براساس پیمان ورسای بخش هایی از خاک آلمان به کدام کشورها واگذار گردید؟

2( اتریش و مجارستان 1( فرانسه و انگلیس  
4( انگلیس و لهستان 3( فرانسه و لهستان  
b- رضاخان در دورءه نخست وزیری، برای زمینه سازی انتقال قدرت برای خود دست به چه اقدامی زد؟

1( ارتش منظمی در کشور تشکیل داد.
2( شیخ خزعل را در جنوب سرکوب کرد.
3( خواستار نظام جمهوری در کشور شد.
4( احمدشاه را به سفر اروپا تشویق کرد.

ه ( به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.
رضاشاه پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آتاتورک، رئیس جمهور آن کشور، به تقلید از وی دست به چه اقدامی زد؟

تعریف اصطالحات یا مفاهیم تاریخی )هر مورد 0/75(2
الف( جنگ تحمیلی:

ب( سیاست موازنءه منفی:

1/5

توصیف، فهرست و طبقه بندی اجزا یا ویژگی های پدیده های تاریخی )هر مورد 1 نمره(3
الف( با پیروزی انقالب مشروطه در ایران، ایرانیان به چه دستاوردهایی رسیدند؟ )چهار مورد را نام ببرید.(

ب( دو مورد از اقدامات رضاشاه را پس از به سلطنت رسیدن نام ببرید.

2

مقایسءه پدیده های تاریخی4
دالیل رکود کشاورزی ایران در دورءه نادرشاه افشار و رشد و رونق صنایع دستی در اوایل دورءه قاجار را مقایسه کرده و در یک سطر نتیجه گیری تاریخی کنید.

3

اظهار نظر و قضاوت )هر مورد 0/25(5
الف( به نظر شما، عمدءه تحوالت تاریخ جهان در قرن نوزدهم، متأثر از کدام رویداد تاریخی بوده است؟

ب( به نظر شما، مردم کشورهای مستعمره در قرن 19 م، برای رهایی از استعمار چه اقداماتی می توانستند انجام دهند؟
ج( به نظر شما، اکتشاف نفت در ایران چه تأثیری در تاریخ معاصر کشور داشته است؟

د( به نظر شما، چرا تمام اقوام، قشرها و گروه ها در سراسر ایران در دفاع مقدس مشارکت فراگیر و گسترده ای داشتند؟

1
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نمرهنوبت دوم پایءه دوازدهم ـ نهایی خرداد 98ردیف

کاربست شواهد و مدارک تاریخی: )هر مورد 0/5(6
»در اواخر زندگی حضرت امام خمینی ⒍ ، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای عالی قضایی از ایشان درخواست کردند که قانون 

اساسی بازنگری و اصالح شود. امام خمینی ⒍ در تاریخ 24 اردیبهشت 1368، هیئتی متشکل از 20 نفر از شخصیت های مذهبی و سیاسی و 5 نفر از نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی را مأمور این کار کردند. هنوز فعالیت این هیئت به پایان نرسیده بود که بنیان گذار جمهوری اسالمی از دنیا رفتند؛ اما روند بازنگری و 

اصالح قانون اساسی ادامه یافت. مهم ترین تغییر و اصالحی که در قانون اساسی صورت گرفت، حذف منصب نخست وزیری و سپردن ریاست هیئت دولت به 

رئیس جمهور بود. هم چنین شرط مرجعیت از شرایط رهبری حذف شد. سرانجام با نظر مساعد حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب، همه پرسی اصالحات 

قانون اساسی در 6 مرداد 1368 برگزار شد و مردم به آن رأی مثبت دادند. هم زمان با همه پرسی، انتخابات پنجمین دورءه ریاست جمهوری نیز انجام گرفت و 

حجت االسالم اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان چهارمین رئیس جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.

الف( در بازنگری قانون اساسی، یکی از مهم ترین تغییرات و اصالحاتی که صورت گرفت را بنویسید.

ب( کدام رویداد، روند بازنگری و اصالح قانون اساسی را متوقف نکرد؟

ج( همه پرسی اصالحات قانون اساسی با نظر مساعد چه کسی برگزار شد؟

د( در اردیبهشت 1368، چه کسانی خواستار بازنگری و اصالح قانون اساسی شدند؟

2

سؤاالت تشریحی

7

8

9

10

11

12

دو مورد از آثار و پیامد جنگ جهانی دوم را بنویسید.

نقش مردم ایران در طول هشت سال دفاع مقدس از چه نظر قابل بررسی است؟

دو مورد از نتایج قیام پانزده خرداد 1342 را بنویسید.

اقامت چندماهءه امام خمینی ⒍ در فرانسه )مهر 1357( چه نتایج مهمی برای انقالب به دنبال داشت؟ )ذکر یک مورد کافی است.(

سیاست موسولینی در بُعد روابط خارجی چه بود؟

دو مورد از اقدامات انگلستان برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت در ایران را بنویسید.

1

1

1

1

1/5

2

جمع نمرات موفق باشید   20
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نادرست؛ اولین روزنامه، کاغذ اخبار نام داشت.- 1
گزینءه »2«، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب صدرالتواریخ، امیر کبیر را ستایش می کند.- 2
خاوری شیرازی ـ تاریخ ذوالقرنین- 3
گسترش مدارس جدید، تأسیس دانشگاه و رواج آموزش تاریخ به عنوان یک رشتءه علمی- 4
با خصوصیات ادبی ـ زبان متون - 5 ثبت وقایع شاهان و امور آن ها ـ تألیف آثار غالباً 

همراه با تملق و مدح شاهان ـ سبک نگارش در بسیاری موارد سخت و تحلیل و تفسیر 
کم تر به چشم می خورد.

ب( درست- 6 الف( نادرست؛ ایل افشار 
ب( قزلباش ـ صفویان- 7 الف( انگلستان  
گزینءه »2«، کریم خان- 8
رؤسای - 9 و  بزرگان  حمایت نکردن   )2 او؛  خاندان  در  سلطنت  موروثی شدن   )1 الف( 

طوایف از خاندان صفوی؛ 3( حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی
پادشاه  اختیارات  تعیین کنندءه  و  قدرت  منشأ  مجلس  و  نفی  سلطنت  الهی  منشأ  ب( 

شناخته شد.
پ( ولتر از اطاعت انسانی از عقل مادی و مبارزه با خرافات سخن می گفت. مونتسکیو از 

تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع می  کرد.
گزینءه »3«، میرزا حسین خان سپهساالر- 10
الف( 1( تهاجم نظامی گستردءه روسیه 2( رقابت دولت های انگلستان و فرانسه برای - 11

نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران
مانند شورش، سرقت،  امنیتی  و  به تخلفات شرعی و جرایم سیاسی  ب( محاکم عرف 
نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کرد. این محاکم توسط قضات و مأمورانی که از 

مقام های حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند، اداره می شد.
پ( به وسیلءه مستوفیان اداره می شد و مستوفیان مسئولیت محاسبه و گردآوری مالیات ها 

و نظارت بر امالک دیوانی و سلطنتی )خاصه( را بر عهده داشتند.
مدرسءه مروی و سپهساالر )مدرسءه شهید مطهری کنونی(- 12
الف( فراهم آوردن شرایط برای سوادآموزی فرزندان تمام قشرهای مختلف جامعه بود.- 13

ب( 1( شیوءه تولید شبانکارگی )شبانی( یا ایلیاتی  مختص ایالت و کوچ نشینان
2( شیوءه تولید سهم بَری دهقانی  مختص ساکنان روستاها و کشاورزان

3( شیوءه تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی  مختص اقتصاد شهری )کارگران و 
اصناف و تولیدکنندگان شهری(

گزینءه »2«، قفقاز- 14
الف( تربیت، ادب- 15

ب( شیخ فضل اهلل نوری ـ مشروطءه مشروعه
الف( 1( ایجاد عدالتخانه )دادگستری( در همءه شهرها، برای رسیدگی به شکایت های - 16

مردم و برقراری عدالت در جامعه.
2( عمل به قانون اسالمی به طور دقیق و به دور از مالحظه های شخصی.

ب( 1( افزایش اعتبار خود در ایران برای دستیابی به موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه
2( به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس.

الف( نادرست، قیام مهدیون به رهبری مهدی سودانی در مقابل انگلیس بود.- 17
ب( درست

الف( خروج از انزوای سیاسی، پایان دادن به برتری جویی آلمان- 18
ب( پروس ـ بیسمارک

الف( اختالفات مرزی و دشمنی شدید آلمان و فرانسه، مسابقءه تسلیحاتی، رقابت بر - 19
سر مستعمرات و اقدام برای توسعءه نفوذ و دخالت در منطقءه شبه جزیرءه بالکان

ب( مستعمرات آلمان میان متفقین تقسیم و بخش هایی از خاک این کشور به فرانسه 
و لهستان واگذار گردید. عالوه بر این آلمان ها ملزم شدند به دولت های متفق غرامت 

بپردازند و توان نظامی خود را محدود نگه  دارند.



31

 

c- نادرستالف( a- درست- 1 b- درست 

ب( a  محمدحسن خان اعتمادالسلطنه )قسمت ج(

c  سید ضیاءالدین طباطبایی )قسمت الف(b  وثوق الدوله )قسمت هـ(

b- مصرج( a- رود ارس

د( a- گزینءه »3« فرانسه و لهستان 
b- گزینءه »3« خواستار نظام جمهوری در کشور شد. 
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مانند  با سنت ها  )به مصداق مبارزه   پرداخت.  با همءه سنت های اسالمی  مبارزه  به  هـ( 
کشف حجاب، تغییر لباس، محدودکردن روحانیان و تعطیلی دفاتر شرعی نیز اشاره شد، 

نمرءه کامل داده شود.(
الف( جنگ تحمیلی: هجوم ارتش بعثی عراق به ایران )جنگ هشت سالءه ایران و عراق(- 2

ب( سیاست موازنءه منفی: ایستادگی در برابر امتیازخواهی دولت های سلطه جو
الف( آزادی ـ برابری ـ تدوین قانون اساسی ـ برپایی مجلس شورای ملی ـ حکومت - 3

قانونمند و کارآمد )حکومت مشروطه( ـ رشد سریع نشریات ـ تشکیل احزاب و گروه ها 
)ذکر چهار مورد(

ب( 1( ایجاد ارتش منظم 2( تغییرات در شیوءه ادارءه کشور 3( احداث خط آهن سراسری 
4( اسکان عشایر 5( انباشت سرمایءه شخصی 6( یک شکل کردن لباس ها و کشف حجاب 

تداوم جنگ های داخلی و خارجی در زمان نادرشاه و نیاز تشکیالت نظامی به نیروی - 4
رزمنده، به کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی انجامید. )کلیدواژءه بخش اول: 

جنگ های داخلی و خارجی ـ کاهش نیروی انسانی( 
 با به قدرت رسیدن قاجاریه و فروکش کردن جنگ های داخلی، در اوایل دورءه قاجار 
صنایع دستی در ایران رشد و رونق گرفت. )کلیدواژءه بخش دوم: فروکش کردن جنگ های 

داخلی ـ به قدرت رسیدن قاجار( 
 )کلیدواژءه بخش سوم: تداوم در جنگ؛ عدم رونق کشاورزی ـ فروکش کردن جنگ؛ 

رونق صنایع دستی( 
)هر بخش 1 نمره را به خود اختصاص می دهد.(

الف( انقالب کبیر فرانسه یا انقالب صنعتی )ذکر یک مورد کافی است.( - 5
ب( در برابر ورود آن ها مقاومت می کردند یا )با آن ها مبارزه یا )جنبش اعتراضی( می کردند.(

داشت  منفی  تأثیر  کرد.(  متحول  را  کشور  )اقتصاد  است.  داشته  مثبت  تأثیر  ج( 
)استعمارگران نظرشان به ایران جلب شد.( )اشاره به تأثیر مثبت یا منفی کافی است.( 

د( )کلیدواژه: عشق به میهن ـ پیروی از رهبر و ولی  فقیه ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین 
و ...( )ذکر هر مورد از مضامین فوق یا هم معنا بودن با این مفاهیم نمرءه کامل را به خود 

اختصاص می دهد.( 
الف( حذف منصب نخست وزیری و سپردن ریاست هیئت دولت به رئیس جمهور بود. - 6

یا هم چنین شرط مرجعیت از شرایط رهبری حذف شد. )ذکر یک مورد کافی است.( 
ب( از دنیا رفتن بنیان گذار جمهوری اسالمی 

ج( حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب 
د( عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای عالی قضایی 

حدود 40 تا 50 میلیون نفر انسان بر اثر این جنگ کشته شدند. تلفات روسیه و - 7
آلمان در این جنگ بیش از سایر کشورها بود. بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی 
از کشورهای جنوب شرقی آسیا که درگیر جنگ شده بودند، به شدت صدمه دیدند و 
و  آوارگی  مسری،  بیماری های  گرسنگی،  رسید.  آن ها  به  فراوانی  اقتصادی  آسیب های 
اختالل های روحی و روانی نیز از دیگر مصیبت های ناشی از جنگ بود که بسیاری از 

مردم جهان را به شدت آزار داد.
)کلیدواژه: اشاره به کشتار وسیع ـ اشاره به آسیب های اقتصادی ـ اشاره به گرسنگی و 

بیماری های روحی و جسمی( )ذکر دو مورد کافی است.( 
با دشمن متجاوز 2( مشارکت در - 8 نبرد  و  1( حضور مستقیم در خط مقدم جبهه 

تأمین بخشی از هزینه های مادی جنگ از طریق کمک های داوطلبانه، به ویژه تهیه و 
تدارک پوشاک و خوراک برای رزمندگان.

1( سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان شد. 2( حضور امام خمینی ⒍ در - 9
بیاورند. روی  سیاسی  مبارزات  به  روحانیون  از  بسیاری  شد  موجب  مبارزه   صحنءه 

3( عالوه بر روحانیون و دانشگاهیان، اقشار دیگری از جامعه نیز به جمع مبارزان پیوستند. 
4( رهبری امام خمینی ⒍ به عنوان مرجع دینی برجسته تر شد. 5( مبارزان به نقش 

و قدرت مذهب در این زمینه توجه بیشتری نشان دادند. )ذکر دو مورد، کافی است.( 
ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی، جنایات حکومت پهلوی - 10

را افشا می کردند؛ امکان مالقات مبارزان با رهبری انقالب فراهم آمد و پیام های امام با 
شتاب بیشتری در ایران منتشر شد. )ذکر یک مورد( 

موسولینی سودای احیای دوبارءه امپراتوری روم باستان و تسلط بر دریای مدیترانه و - 11
شمال آفریقا را در سر می پروراند. 

و - 12 ایران  نفت  شرکت  )منع  یا  گسترده  اعتصاب  به  نفت  صنعت  کارگران  تحریک 
انگلیس از پرداخت فوق العادءه دستمزد آنان( ـ فرستادن کشتی های جنگی خود به خلیج  
فارس و بنادر ایران و تهدید نظامی ـ طرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی ـ تهدید 
اقتصادی ایران با تعطیلی شعب بانک انگلیس ـ خارج کردن سرمایه های شرکت نفت و 

تحریم خرید نفت از ایران )ذکر دو مورد(
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تاریخنگاری
تاریخ نگاری سنتی

تاریخ نگاری معاصر

صدها سال ثبت و ضبط وقایع از سوی مورخان مسلمان که تعداد قابل توجهی از آنان 
ایرانی هستند. میراثی غنی و منبع مهمی برای فهم و تفسیر رخدادهای مهم تاریخی 

فراهم کرده است.
ویژگیهایمتونتاریخنگارانسنتی

 ثبت وقایع شاهان و امور آن ها
 تألیف آثار غالباً با خصوصیات ادبی

 زبان متون همراه با تمّلق و مدح شاهان
 سبک نگارش در بسیاری موارد سخت و تحلیل و تفسیر کم تر به چشم می خورد.

 مورخان این دوره بیش از آن که مورخ حقیقت باشند کاتبدربار بودند.
چگونهمیتوانبهمکتوباتارزشمندیدربارءهزندگیاجتماعی،فرهنگیواقتصادی

گذشتگانومنابعیجدیبرایسنجشونقدوقایعگذشتهدستیافت؟
صرف  تاریخ نگاری  از  فراتر  گستره ای  شامل  که  گنجینه هایی  و  غنی  میراث  احیای  با 

هستند. مانند تحقیقات رجالی، کتاب شناسی ها، زندگی نامه های عالمان، بزرگان و ...

باگسترشفعالیتعلمیشرقشناسان

کتیبه های بیستون و طاق بستان رمزگشایی شد.
اطالعات جدیدی دربارءه تاریخ ایران به دست آمد.

منابع نوین را پیِش روی مورخان قرار داد.
تاریخ نگاری  در  را  اساسی  و  عمیق  تحولی  زمینءه 

فراهم آورد.

 فعالیت های باستان شناسان و شرق شناسان در برخی موارد از اعتبار و صحت کافی 
برخوردار نبود و از سوی دیگر زمینءه غارت آثار باستانی و استعمار ملت ها را فراهم ساخت.

ازپیشگامانانتقادبهتملقومتکلفنویسی
 خاوریشیرازینویسندءه کتاب تاریخ ذوالقرنین و مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه

 میرزامحمدجعفرخورموجی نویسندءه کتاب حقایق االخبار ناصری، از مورخان عصر 
ناصری و نخستین کسی که واقعیتقتلامیرکبیر را بازتاب داده است.

 محمدحسنخاناعتمادالسلطنه نویسندءه کتاب صدرالتواریخ؛ وی در این کتاب امیرکبیر 
را ستایش می کند.

 محمدحسنخاناعتمادالسلطنه از مورخان مشهور عصر قاجار، به ریاست دارالترجمءه 
همایونی برگزیده شد.

میرزافتحعلیخانآخوندزاده
 تاریخ نویسی سنتی را به شیوءه علمی نقد کرد.

 در رسالءه ایراد، شیوءه تاریخ نویسی رضاقلی خان هدایت را به دلیل استفادءه او از شعر 
در بیان رویدادها و کاربرد الفاظ مصنوع ادبی مورد انتقاد قرار داد.

میرزاآقاخانکرمانی: معتقد بود مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث و نتایج 
رویدادها به قوانینی دست یافته اند که آن را »حکمت تاریخی« می نامند.

زمینههایپیدایش:
جنگ های ایران و روسیه )دوران فتحعلی شاه(  توجه زمامداران و نخبگان به دنیای 
غرب  مقایسءه وضعیت ایران در دورءه قاجار و پهلوی و وضعیت غرب  ترجمءه 
دارالطباعءه  ایجاد  و  دارالفنون  تأسیس مدرسءه  اروپایی در دوران عباس میرزا   آثار 

دولتی و دارالترجمءه همایونی در زمان ناصرالدین شاه 
بر این اساس، ترجمءه آثار اروپایی به زبان فارسی تأثیر بسزایی بر آشنایی نویسندگان و 

مورخان ایرانی با بینش و روش مورخان اروپایی داشت.
روشتاریخنگاریمعاصر

در این شیوه، تاریخ نویسان و پژوهشگران با استفاده از  روش تحقیق علمی،  بهره برداری 
از منابع و اسناد و مدارک معتبر و  گزینش و نقد آن ها، رویدادهای تاریخیراارزیابی
میکنند؛ آن ها هم چنین از نتایج تحقیقات علومی مانند باستان شناسی، زبان شناسی، جغرافیا، 

جامعه شناسی و اسطوره شناسی در مطالعءه تاریخ بهره مند می شوند.
بینشتاریخنگاریمعاصر

در تاریخ نویسی معاصر، به برخی جنبه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
حیات انسانی بیشتر توجه می شود. مقایسه با تاریخ نگاری سنتی: اساس کار تاریخ نگاری 

سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود.
رویدادهایمؤثربربینشمورخانایرانی:

 انقالب مشروطه
 نفوذ و دخالت کشورهای استعمارگر

 جنگ های جهانی اول و دوم
 اشغال ایران

 کودتاهای 1299 و 1332 ش
 جنبش ملی شدن نفت

 انقالب اسالمی
 انقالبمشروطه تأثیر عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی داشت و توجه 

آن ها را به ابعاد مختلف نقش مردم در رویدادهای تاریخی جلب کرد.
 بینش تاریخ نگاری جدید در کتاب تاریخبیداریایرانیان نوشتءه میرزا محمد 
طبقات  نقش  مردم،  به  توجه  ضمن  کتاب  این  در  دارد.  وجود  کرمانی  ناظم االسالم 

اجتماعی مختلف را در انقالب مشروطه نشان داده است.
گونههایمنابعتاریخیدردورءهمعاصر:

کتابها
تاریخ

خاطرات
سفرنامه ها

نشریات

روزنامءهکاغذاخبار: اولین روزنامءه ایران  توسط میرزاصالحشیرازی 
منتشر شد.

روزنامءهوقایعاتفاقیه: توسط امیرکبیر منتشر شد. بعدها به روزنامءه دولت
علّیءهایران تغییر نام داد.

اسنادومنابعآرشیوی: شامل مکاتبات حکومتی، فرمان ها، معاهدات سیاسی، نامه های 
شخصی و اداری، اسناد مالی و قضایی، گزارش های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و حقوقی.

بناها،اشیاووسایل: آثار معماری شامل بناها، خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، اشیا و 
لوازم به جا مانده و ... .
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شرایطواوضاعایراندرایندوره
افغان ها  و هرج و مرج شد.  آشفتگی  ایران دچار  فروپاشی صفویان،  و  اصفهان  با سقوط 
حکومت  نتوانستند  کشورداری،  اصول  با  ناآشنا  و  صفویان  قلمرو  بر  تسلط  از  ناتوان 
مقتدری تشکیل دهند. روسیه و عثمانی فرصت را مناسب شمردند و بخش هایی از شمال 

و غرب کشور را اشغال کردند. در چنین شرایطی نادر از ایل افشار، پا به عرصه نهاد.

ایلافشار
 ایل افشار از ایل های قزلباش بود و در به قدرت رسیدن صفویان نقش داشت.

برابر هجوم  در  ازمرزهایخراسان  محافظت برای  آنان  از  بخشی  در عصر صفوی،   
ازبکان به نواحیشمالی کوچ کردند.

اقداماتنادر
 افغان ها را شکست داد.

 در چندین نبرد بر ارتش قدرتمند عثمانی پیروز شد و سرزمین های اشغال شدءه ایران 
را آزاد کرد.

 روس ها با مشاهدءه توان نظامی نادر و جنگجویانش، نیروهای خود را از ایران بیرون بردند.
 تهماسب دوم را به بهانءه بی کفایتی از سلطنت خلع کرد.

 بزرگان کشور و سران ایل ها را به شورای دشت مغان فراخواند.
شرایطنادربرایپذیرفتنسلطنت

 موروثی شدن سلطنت در خاندان او 
 حمایت نکردن بزرگان و رؤسای طوایف از خاندان صفوی

 حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی

علتناکامینادردررفعاختالفاتباعثمانی
کارشکنی های عثمانی ها

گرفتاری های داخلی و خارجی نادر
 در این دوره عامل انسجام بخش مردم ایران یعنی مذهب شیعه تضعیف گردید.

دالیل توفیق نیافتن نادر در ایجاد ثبات و امنیت پایدار و تثبیت حکومت افشاریه 
چه بود؟

 اشتغال پیوستءه نادر به جنگ
 دریافت مالیات های اضافی از مردم برای تأمین هزینه های جنگ
 بدگمانی وی به نزدیکان و بزرگان کشور و برخورد خشن با آن ها

نادرشاه افشار سرانجام هنگامی  که مشغول سرکوب شورش در خراسان بود، با توطئءه 
نزدیکان و سردارانش کشته شد.

 توجه نادر بهتقویتقواینظامی و غفلتازدیگرعوامل مؤثر بر پایداری حکومت 
از علل زوال دوران نادری است.

با مرگ نادر دورانی از رقابت و جنگ برای به دست گرفتن قدرت آغاز شد. دو تن از 
این که  تا  او، مدت کوتاهی مدعی حکومت شدند؛  به عنوان جانشین  نادر  برادرزادگان 
زمانی که  تا  کرد  بسنده  مشهد  شهر  بر  حکومت  به  او  رسید.  شاهرخ  او  نوءه  به  نوبت 

آقامحمدخان قاجار وی را از میان برداشت.

بعد از کشته شدن نادرشاه، کریمخانزند، رئیس طایفءه زند، از طایفه های لر در صدد کسب 
قدرت برآمد. او تعدادی از مدعیان حکومت از جمله رئیس ایل قاجار )محمدحسن خان( 
را از میان برداشت و با تسلط بر بخش وسیعی از ایران سلسلءهزندیه را به پایتختی شیراز 

تأسیس کرد.

 وی از ادامءه لشکرکشی و جنگ پرهیز کرد.
 موجبات آرامش، رونق و آبادانی را فراهم کرد.

 از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد و خود را »وکیل الرعایا« یعنی وکیل مردم ایران خواند.

یکدیگر  با  زند  طایفءه  از  افرادی  و  فراگرفت  را  ایران  آشوب  دوباره  کریم خان،  از  پس 
می جنگیدند. در کم تر از 15 سال، هفت تن از خاندان زند به قدرت رسیدند و نتیجءه این 
کشمکش ها، فروپاشی سیاسی و اقتصادی و آسیب دیدن توان نظامی و اداری کشور بود.

روی گردانی  و  نظامی  اشتباهات  و  غرور  دلیل  به  لطفعلی خان،  زند،  فرمانروای  آخرین 
بزرگانی چون ابراهیمخانکالنتراز وی، در مقابل آقامحمدخان قاجار، شکست خورد و 

سلسلءه زند منقرض شد.

دورانافشاریهوزندیه

1-روابط
خارجی

شمالی  و  )عثمانی(  غربی  همسایگان  با  نظامی  ـ  سیاسی  برخورد   )1
)روسیه(  مهمترینمسئلءه خارجیایندوره

اواخر حکومت کریم خان دوام  تا  با عثمانی، که  2( عقد معاهدءه صلح 
آورد )تا زمانی که سپاه زندیه بصره را تصرف کرد(.

3( در نظر گرفتن معافیت های گمرکی برای انگلیسی ها توسط نادر و 
استفاده از دانش آن ها برای تأسیس نیروی دریایی در دریای مازندران 

و خلیج فارس

2-نظام
اداریو
سیاسی

 در این دوره به چهار دلیل سازمان اداری و دیوانی، اعتبار و قوت 
سابق را نداشت:

2( غلبءه تفکر نظامیگری 1( حاکمیت عناصر ایلی 
4( کوتاه بودن دوران استقرار سلسله ها 3( بی ثباتی سیاسی 

 دالیل عدم رونق نهادهای اداری در دوران نادرشاه:
2( استبداد مطلق شاه 1( اقتدارگرایی 

3( تمرکز بر امور نظامی و ارتش
4( استفاده از دوستان و نزدیکانش در امور اداری و اقتصادی

 بی توجهی نادر به نظام اداری تا جایی بود که وی شهری را به 
عنوان پایتخت انتخاب نکرد.

نادر بوده اند. مشهدوکالت بیشتر محل گردآوری خزاین و غنایم 

 شیوءه ادارءه ایاالت و والیات و شهر و روستاها همانند دورءه صفویه بود.

3-اقتصاد،
تجارتو
کشاورزی

 ضعف و رکود شدید کشاورزی به دلیل:
1( جنگ ها و آشوب های داخلی

2( اشغال بخش هایی از نواحی غربی و شمالی ایران توسط عثمانی و روسیه
3( کاهش شدید نیروی انسانی در کشاورزی به علت: تداوم جنگ های 

داخلی و خارجی در دوران نادرشاه و نیاز به نیروی رزمنده
 دورءه کریم خان:

- بهبود وضع کشاورزی و بازرگانی
- تبدیل شهرهای شیراز و بندربوشهربه مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی

- آرامش و ثبات سیاسی نسبی
- کاهش مالیات ها

4-علم،
ادبیاتو
آموزش

رونق  آموزش،  و  علم  اجتماعی،  و  سیاسی  آشفتگی های  سبب  به   
دوران صفویان را نداشت. مدارس و حوزه های علمیه اصفهان و شهرهای 

دیگر تعطیل شدند یا از رونق افتادند.
 دوران کریم خان:

- رونق فعالیت های علمی و آموزشی
- تحول شعر و ادب فارسی؛ )دوران نهضت بازگشت ادبی(
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دورانافشاریهوزندیه

5-هنرو
معماری

 دورءه نادر:
- شهر اصفهان بازسازی شد.

که  منطقءه کالت  در  کاخ خورشید  مانند  باشکوهی  بناهای  - ساخت 
محل نگه داری خزاین نادر بود.

 دورءه کریم خان:
- ساخت مجموعءه مسجد و بازار و حمام وکیل، ارگ کریم خانی

- بازسازی آرامگاه حافظ، سعدی و باغ دلگشا
- گسترش بناهایی با کاربرد تفریحی مانند کاله  فرنگی

- تحول در نقاشی و نگارگری: نقاشان به تدریج هنر خود را با معیارهای 
هنری اروپا تطبیق دادند.

 مکتبنقاشیشیراز که در دورءه مغوالن شکل گرفته بود، در 
دورءه زندیه اوج گرفت. نقاشان برجسته ای مانند محمدصادق، اشرف و 

میرزابابا آثار زیبایی آفریدند.

درجانبشرق: سه حکومت مسلمان ایران، عثمانی و گورکانیان هند، دوران ضعف خود 
را سپری می کردند.

درجانبغرب: امپراتوری ها و دولت های روسیه، فرانسه و انگلستان در مسیر قدرت و 
شکوفایی قرار داشتند.

قرون  در  عثمانی  و  هند  ایران،  ویژه  به  اسالمی  دولت های  علل ضعف  بررسی های  در 
نقش  و  عملکرد  است: چگونگی  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  موارد  این  بررسی  اخیر، 
استعمار غربی و هم چنین کانون های داخلی وابسته به آن در بروز و تشدید عقب ماندگی 

دولت های بزرگ اسالمی
1-عثمانی،امپراتوریبیمار

 امپراتوری عثمانی در قرن 18م، بر بخش های وسیعی از شمال آفریقا و آسیای غربی 
تا اروپای شرقی حکومت می کرد.

 این امپراتوری در مسیر اصلی تجارت زمینی و دریایی بین شرق و غرب قرار داشت.
 پل ارتباطی بین آسیا و اروپا بود.
عللضعفوزوالعثمانی)همزمانبا

رویکارآمدنافشارهادرایران(
مجموعه عوامل داخلی

نفوذ و مداخلءه قدرت های استعماری

 در این شرایط اصالحات دولتمردان عثمانی هم نتوانست از شدت آن بکاهد.
 دخالتاروپاییها:

ازحقوق دفاع بهانءه به  اتریش  و  فرانسه  روسیه،  انگلستان،  ویژه  به  اروپایی  کشورهای 
گسترش دنبال  به  واقع  در  ولی  می کردند،  مداخله  عثمانی  داخلی  امور  در  اقلیتها 

مستعمرات و تأمینمنافعاقتصادیوسیاسی خود در این امپراتوری وسیع بودند.
را  قلمرو عثمانی  از  تدریج بخش هایی  به  توانستند  اروپایی ها  این دخالت ها،  نتیجءه  در 

تصاحب کنند و بر ضعف دولت آن بیفزایند.

1-انگلستان:انقالبیآرامبراینظاممشروطه
و  کرامول  الیور  رهبری  به  میان مجلس  در سال 1646م  انگلستان: باشکوهدر انقالب
چارلز یکم )پادشاه انگلستان(، جنگی درگرفت که به پیروزی مجلس انجامید. کرامول 
نظام پادشاهی را برانداخت و خود رئیس جمهور شد. سپس به دالیل مذهبی با مجلس 
درگیر شد و آن را منحل کرد. پس از مرگ کرامول، دوباره مجلس و نظام سلطنت احیا 
شد اما پادشاه انگلستان، به مجلس توجهی نداشت، از این رو بار دیگر با یکدیگر ستیز 
کردند تا این که مجلس پیروز شد.  این اتفاق در تاریخ انگلستان به انقالب باشکوه 

شهرت دارد.

نفی منشأ الهی سلطنتپیامدهایانقالبانگلستان
تعیین کنندءه  و  قدرت  منشأ  عنوان  به  مجلس  انتخاب 

اختیارات پادشاه

 پس از انقالب باشکوه، انگلستان رقبایی همچون اسپانیا و فرانسه را شکست داد و 
مستعمرات خود را در جهان گسترش داد.

 انگلستان در دوران ملکهویکتوریا به قدرت اول جهان تبدیل شد.
2-آمریکادرراهاستقالل

 سرزمین ایاالت متحده تا قرن 18م: شامل چند ایالت در ساحل اقیانوس اطلس بود. 
ایالت های ساحل شرقی بر ویرانءه خانه ها، مزارع و امالک بومیان سرخ پوست بنا شده بود.
 جمعیت این سرزمین: شامل مهاجران اروپایی بود که به دالیل اجتماعی،سیاسیو

اقتصادی به آن جا مهاجرت کرده بودند.
 بریتانیا بر اکثر این مناطق حکومت می کرد.

 مردم این سرزمین برای کسب استقالل با انگلستان وارد جنگ شدند.

دالیلجنگایاالتمتحدهباانگلستان
وضع قوانین سخت توسط دولت انگلیس

تمایل اشراف آمریکایی به بیرون راندن رقیب
تحریکات فرانسویان

 سرانجام این جنگ با پیروزی مستعمره نشینان و استقالل آمریکا پایان یافت و جرج 
واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور ایاالت متحده انتخاب شد.

دولتایاالتمتحدهپسازاستقالل:
را  وسیعی  سرزمین های  سرخ پوستان،  وسیع  کشتار  و  غرب  به سوی  پیش روی  با   

تصاحب کرد.
 در جنوب هم با اشغال سرزمین پهناوری از مکزیک بزرگ ترین ایالت های جنوبی و 

جنوب غربی مانند کالیفرنیا و تگزاس را به ایالت خود افزود.
 با بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی، اقتصاد خود را توسعه بخشید و در سدءه 
برای  به رقیبی  یافت و  اقتصادی و صنعتی دست  به پیشرفت های وسیع سیاسی،   19

کشورهای استعمارگر اروپایی تبدیل شد.
3-فرانسه،انقالبیبرایآزادیوبرابری

کشورفرانسهدرقرن18م: ورشکستگی اقتصادی و ضعف سیاسی و نظامی: به سبب 
شکست نظامی از انگلستان و صرف منابع مالی هنگفت در آمریکا  وجود مشکالت 

اجتماعی در فرانسه

طبقاتجامعءهفرانسهدرقرن18م

شامل اشراف و زمین داران بزرگ، که از پرداخت مالیات معاف بودند.1-طبقءهممتاز

2-طبقءهمتوسط

1( اغلب تحصیل کرده بودند.
2( به مشاغلی همچون وکالت، نویسندگی، طبابت، روزنامه نگاری 

و تجارت اشتغال داشتند.
به شدت  نبودند  قائل  برایشان  امتیازی  ممتاز  این که طبقءه  از   )3

ناراضی بودند.

3-طبقءهفقیر

1( جمعیت بسیار زیادی بودند.
2( بار اصلی مالیات ها و خدمات نظامی بر دوش آن ها بود.

3( آن ها دو عامل را باعث سیه روزی خود می دانستند:
حکومت لویی شانزدهم و پادشاه فرانسه، طبقءه ممتاز

در این کشور تحت تأثیر عصر روشنگری اروپا، فالسفه و روشنفکرانی ظهور کردند که 
اندیشه های آنان مردم را به سوی انقالب رهنمون ساخت. گروهی از این روشنفکران به 

اصحابدایرةالمعارف شهرت داشتند.

مشهورترینروشنفکرانفرانسه
 ولتر

مونتسکیو
روسو




