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حقوق بشر و افراد را  اوت اعالميه 26در  وها را لغو كرد  كدام مجلس فرانسه عدم تساوي ميان شهرستان .1

  انتشار داد؟

   مجلس ملي -ب   مجلس طبقات عمومي -الف  

  مجلس قانونگذاري -د     مجلس مؤسسان - ج  

  شد؟ يان برداشته بودند چه گفته ميكه روبسپير را در انقالب فرانسه از م به كساني .2

   ها ژيروندن -ب     ها ترميدوري -الف  

  ها ژاكوپن -د     مونتانيارها - ج  

  با كدام كشور منعقد ساخت؟ 1802ال بناپارت عهدنامه صلح آمين را در س. 3

  آلمان -د   ريشتا - ج   انگليس -ب  روسيه -الف  

  ل فرانسه را در اروپا پايدار كرد؟كدام معاهده سيادت و برتري كام .4

  تيليست - د   كامپوفورميو - ج   لونويل -ب   پرسبورگ -الف  

  ؟گردد نميكدام گزينه از تصميمات كنگره وين محسوب  .5

  .نروژ را به سوئد واگذار كرد ،دانمارك -الف  

  .استثناي بلژيك پس گرفتآنچه را كه از دست داده بود به اتريش  -ب  

  .ونسي، ايستري و دالماسي را به فرانسه واگذاشتاتريش دولت  - ج  

  .ژن به پادشاه ساردني داده شد بلژيك به هلند و -د  

  باره تشكيل منظومه شمسي عرضه كرد؟ن فرضيه علمي را درينخست چه كسي .6

  كارنو -د   مونشر - ج   الگرانشر -ب   الپالس -الف  

  اثر كدام نويسنده فرانسوي است؟ » رنه« و» آتاال« هاي  نام هاحساساتي بمان ر دو .7

  شيلر -د   مادام دوستال - ج   شاتوبريان -ب   فوسكولو -الف  

  ؟گذار واقعي رمان تاريخي دانست كداميك را بايد پايه .8

  اسكات -د   جين استن - ج   هوفمن -ب   الموت فو -الف  

  ؟نقاشي كدام كشور مقام اول را داشت زمينه دردر اروپاي قرن هيجدهم ميالدي  .9

  انگليس - د   فرانسه - ج   ايتاليا -ب   آلمان -الف  
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  ؟كدام كنگره براي رسيدگي به اوضاع اسپانيا و ناپل كه دستخوش انقالباتي شده بود، تشكيل يافت .10

  اكس الشاپل -د   سن پطرسپورگ - ج   ورون -ب   تروپو -الف  

  ؟نظر اقتصاد سياسي مخالف با عقيده آزادي عمل و طرفدار مداخله دولت بود بكداميك از علماي صاح .11

  سه -د   مالتوس - ج   مولر -ب   سيسموندي -الف  

و خواستار استقالل  هشورش زده در فرانسه مردم كدام كشور دست بم  1830 به محض پيروزي انقالب .12

  ؟شدند» پي با« از كشورخويش 

  دانمارك - د   هلند - ج   بلژيك -ب   سويس -الف  

  ؟تابع كانت و مخالف هگل بود آلماني در قرن نوزدهم ميالدي كدام فيلسوف .13

  هربارت -د   استوارت ميل - ج   اگوست كنت -ب   شوپهناور -الف  

خود  هدر جنگ كريمه كدام دولت در فكر آن بود كه سرپرستي تمام مسيحيان امپراطوري عثماني را ب .14

  ؟اختصاص دهد

  آلمان -د   روسيه - ج   فرانسه -ب   نگليسا -الف  

  ؟كدام استم در اروپا  1870از نتايج مهم جنگ  .15

  .ونسي در اختيار ايتاليا قرار گرفت و اتحاديه ژرمني از بين رفت -الف  

  .روسيه جنوب بسارابي را از دست داد -ب  

  .نظر كردند هصرفشكست خورده از شلسويگ هولشتاين اتريش ها از قواي پروس و  دانماركي - ج  

  ناتواني فرانسه، روي كار آمدن جمهوري سوم و وحدت آلمان -د  

  ؟اثر معروف داروين انگليسي كه با انتشار آن شهرت زيادي يافت كدام است .16

   منشأ انواع - ب     منشأ مسيحيت -الف  

  تاريخ رم -د     سه تفنگدار - ج  

تعليماتي جديدي بر اساس اخالق، سودمندي و  كه سيستم در قرن نوزدهم ميالدي سييفيلسوف انگل .17

  ؟و معلومات محسوس را اساس كار قرارداد كدام است علوم بوجود آورد و در اين راه تصورات

   استوارت ميل -ب     هربرت اسپنسر -الف  

  داروين -د     امتبن - ج  

  ؟واداشترا به تعقيب سياستي تجاوزكارانه اروپايي كدام كشور  ،ژاپن شكست روسيه از. 18

  فرانسه -د   آلمان - ج   ايتاليا -ب   انگليس -الف  
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شرايط  ،و تقاضاي متاركه جنگم  1877سلطان عبدالحميد عثماني پس از شكست از روسيه در سال  .19

  ؟بسيار سخت كدام پيمان صلح را پذيرفتند

  سان استفانو -د  لندن - ج   آمين -ب   برلن -الف  

  ؟باشد صحيح مي »موثپرتسمعاهده « كدام گزينه درخصوص. 20

  .و نيمي از ساخالين را به ژاپن واگذاشت روسيه پرت آرتور -الف  

  .اسپر، مقدونيه سفلي و جزاير اژه به يونان تعلق گرفت -ب  

  .وم را در آسيا متصرف شدطقارص و با مناطق روسيه، - ج  

  .س درآمدتصرف انگليه و جزيره قبرس باتريش تصرف ه هرزه گوين ب - ناحيه بوسني -د  

و لئوپلد دوم پادشاه  هصورت دولت مستقلي درآورد هكنگره برلن كدام سرزمين افريقا را ب 1885در سال  .21

  ؟بلژيك را به امارت آن برگزيد

  گينه -د   كامرون - ج   كنگو -ب   سومالي -الف  

پرداخت و  عادي ميكه بيشتر به توصيف زندگي مردم روسيه قرن نوزدهم ميالدي  اي انقالبي، نويسنده .22

  ؟را نوشته، كدام است »ولگردها« و »زندگي من در كودكي «دو كتاب 

  گوركي -د   چخوف - ج   ورگا -ب   تولستوي -الف  

  ؟كدام است »رومن روالن «اثر معروف .23

   زن خاكستري پوش -ب     جنگ و صلح -الف  

  جريره گنج -د     ژان كريستوف - ج  

پيشرفت مهمي در علم پزشكي قرن نوزدهم ميالدي توسط كدام دانشمند عنوان  ها به كشف ميكروب .24

  فرانسوي صورت گرفت؟

  پاستور. د  هاكل. ج  اويزمن. ب  يور شوذ. الف  

عنوان مشهورترين فيلسوف پايان قرن نوزدهم ميالدي ابتدا پيرو فلسفه بدبيني متأثر از كدام  نيچه به. 25

  فيلسوف بود؟

  دوركيم. د  ديلتاي. ج  هگل. ب  شوپنهاور. الف  

  توسعه كشاورزي برزيل در قرن نوزدهم ميالدي عمدتاً به چه محصولي مربوط بود؟. 26

  توتون. د  گندم. ج  قهوه. ب  برنج. الف  
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  است؟» پان ژرمانيسم« كدام گزينه نشان دهنده تفكر . 27

  .اي كه مدعي تصرف تمامي اروپا بود عقيده. الف  

  .گسترش مسيحيت بود اي كه مدعي تبليغ و عقيده. ب  

  .اي كه مدعي پيوستن اقوام آلماني زبان به آلمان بود عقيده. ج  

  .اي كه مدعي به قدرت رساندن خاندان هاپسبورگ بود عقيده. د  

  اي بود؟  نهضت فالمينگان در بلژيك خواهان چه مسأله. 28

  خواهان استقالل بلژيك. الف  

  ي و فالمانخواهان برابري متملكين به زبان فرانسو. ب  

  خواهان بازپس گيري مناطق از دست رفته بلژيك. ج  

  خواهان برقراري نظام پارلماني در بلژيك. د  

  هگل در مقام فيلسوف در مقابل عقايد انتقادي كدام فيلسوف بود؟. 29

  مور. د  ماركس. ج  روسو. ب  كانت. الف  

  را ساقط كرد؟كدام حكومت ) م 179نوامبر  9(برومر  18ناپلئون در كودتاي . 30

  حكومت ديراكتور. ب    حكومت كنسولي. الف  

  ها حكومت ژيروندن. د    حكومت كنوانسيون. ج  
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