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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مصدقیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمله هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد . 

 غ    ص     مناسبات سياسی و اقتصادي ایران با جهان خارج در دوران افشاریه رشد چشمگيري داشت . –الف   

 غ    ص                          . عصر جنگ سرد با سقوط دیوار برلين و فروپاشی نظام كمونيسم پایان یافت . –ب    

  غ    ص                              رسيدن به رهبري جهان عرب از جمله اهداف صدام براي حمله به ایران بود. -ج     

 غ    ص                                                       فتح خرمشهر موجب تقویت وحدت ملی در داخل كشور شد . –د   

1 

2 

 از جدول ست چپ انتخاب و در جدول سمت راست بنویسيد شماره گزینه صحيح را

 اسداهلل علم  -1                            

 جمشيد آموزگار   -2

 هيتلر  -3

 موسولينی  -5 

 استالين  – 4

 تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی   -الف 

    اشتراكی كردن مزارع كشاورزي  -ب

   لغو قرارداد ورساي –ج 

 ایجاد فضاي باز سياسی  -د

1 

3 

 درجاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.

 متفكر عصر انقالب فرانسه، ............. از تفكيك قواي سياسی وحقوق بشر دفاع می كرد. -الف    

 بود.آرمان وهدف ...............برقراري آزادي وبرابري ،تدوین قانون اساسی وبرپایی مجلس شوراي ملی –ب   

 آغز سلطنت پهلوي ، همزمان با دوره نوینی ازغارت كشور مابه دست بيگانگان است كه به ..........شهرت دارد. –ج   

 ،مطبوعات و...........نقش موثري درتحوالت سياسی واجتماعی داشتند. 1332تا  1321در فاصله سال هاي  –د   

1 

5 

 .گزینه صحيح را انتخاب كنيد

 نخستين مورخی كه واقعيت قتل اميركبير رابازتاب داد چه كسی بود؟ –الف     

    محمد حسن خان اعتمادالسلطنه    – 2                                                    خاوري شيرازي    –1      

     ميرزا محمد جعفر خورموجی  –                                           5  رضاقلی خان هدایت    – 3     

 كدام گزینه از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی نمی باشد؟ –ب      

    تاكيد بر سنجش ونقد منابع   –                  2    بی توجهی به علل ونتایج رویدادهاو تحوالت تاریخی   – 1      

   داشتن روحيه تملق وچاپلوسی –    5    اقتصادي مردم  بی توجهی به زندگی اجتماعی وحيات فرهنگی و  – 3     

5/0  

 

4 

 .به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد

 دو مورد از چالش ها و مشكالتی را كه حكومت مشروطه با آن روبرو بود را نام ببرید. –الف  

 هدف رضا شاه از اسكان عشایر چه بود؟ –ب  

 یكی از تحوالت مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم درشرق آسيا چه بود؟ –ج   

 انقالب سفيد چه نتایجی به دنبال داشت ؟ –د   

 به كدام خواسته هاي ایران توجه شده بود؟ 489در قطعنامه  –ه   

 

5/0  

25/0  

25/0  

5/0  

5/0  

 1 بزرگترین دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان چه بود؟ 6

55/0 رشد صنایع دستی دردوره قاجار چه بود؟علل  7  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مصدقيان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 

هركدام ار سرزمين هاي شماره گذاري شده به موجب كدام عهدنامه ها 

  ازایران جدا شدند؟
1- 

2- 

3- 

5- 

4- 

25/1  

8 

 بررسی شواهد و مدارک

، یكی از رجال سياسی عصر مشروطه ، درباره وضعيت روستاهاي ميان تبریز و زنجان در دوران پس از یحيی دولت آبادي 

دهات بی سكنه عرض راه ، الشه بسيارحيوانات باركش كه به واسطه قحطی سال پيش وناامنی "جنگ بين الملل اول می گوید: 

ستان هاي تازه احداث شده درنزدیك دهات وقصبات به وغيره درهرچند قدم دراطراف وبلكه درميان راه دیده می شود ،قبر

ضميمه احوال ایشان رقت انگيز زن ومرد و بزرگ و كوچك مردم ستم دیده ، اگرگاهی در دهات دیده شوند كه تازه می خواهند 

 سروسامانی بگيرند ، حقيقتا تاثرآوراست .

اق هاي ویرانه آنها مانده است وخوراک جانوران شده آري در راه تبریز و زنجان دهاتی دیده می شود كه نعش اموات درات

واگرنظرعمومی به نقاط مختلف مملكت انداخته شود، دیده می شود كه همه جاي مملكت بی طرف ما درسایه جنگ اروپا وبر 

 (. 98، ص  5)حيات یحيی ، ج  "لياقتی حكومت خود به صورت راه تبریز درآمده است

 ا پاسخ دهيد .با توجه به متن فوق به سوال ه

 مورد بحث به شمار می رود ؟ چرا؟ آیا ماخذ فوق ، منبع اصلی ومعتبر براي موضوع – 1 

ميان شواهد و مدارک اخذ شده با ادعاي نویسنده كتاب درباره تاثيرات جنگ جهانی اول برمردم ایران چه ارتباطی وجود  – 2 

 دارد؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55/0  

5/0  

5/1 گرایش به آلمان را درپيش گرفت ؟چرا رضا شاه سياست  11  

 1 م به دنبال داشت؟ 21انقالب ميجی در زاپن  چه نتيجه اي  در ابتداي سده  11

 1 هدف موسولينی از حمله به اتيوپی چه بود؟  12

25/1 سياست موازنه منفی از طرف چه كسی مطرح شد وبراساس آن چه طرحی در مجلس چهاردهم به تصویب رسيد؟ 13  

5/1 گلشایيان چه بود؟ –علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی گس  15  

 1 دو مورد از نتایج قيام بانزده خرداد را بنویسيد . 14

 1 علت استعفاي مهندس بازرگان چه بود؟ 16

 1 مجمع تشخيص مصلحت به چه منظوري تشكيل شد؟ 17

 1 بنویسيد.دو مورد از نتایج رهبري امام خمينی در زمان جنگ را  19
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مصدقیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

  24/1غلط  –الف 

  24/1صحيح   –ب  

  24/1صحيح    -ج   

 24/1صحيح   –د    

1 

2 

   24/1اسداهلل علم   -الف 

   24/1استالين    -ب   

  24/1هيتلر  –ج   

 24/1جمشيد آموزگار   –د   

1 

3 

 24/1مونتسكيو   –الف   

 24/1انقالب مشروطه   –ب    

  24/1استعمارنو  –ج    

 24/1احزاب   -د    

1 

5 
  24/1ميرزا محمد خورموجی    –الف    

 24/1تاكيد برسنجش و نقد منابع   –ب     

5/0  

 

4 

 4/1مداخله وفشار خارجی  – 3فقدان تشكيالت منظم ومنسجم اداري واقتصادي –2فرهنگ كهن استبدادي – 1 -الف 

 24/1مهار كردن نيروي رزمی عشایر   –ب 

 24/1به قدرت رسيدن كمونيست ها درچين   –ج  

 4/1نابودي اقتصاد ایران ووابستگی به بيگانگان   –د  

 4/1يين متجاوز عقب نشينی به مرزها وتع  -ه  

5/0  

25/0  

25/0  

5/0  

5/0  

 1 26ص  2این بود كه منشا الهی سلطنت نفی ومجلس منشا قدرت وتعيين كننده اختيارات پادشاه شناخته شد . درس  6

7 
فروكش كردن جنگ هاي داخلی دراوایل دوره قاجار وجنگ هاي ناپلئون كاالهاي صنعتی اروپا چندان به ایران وارد نمی شد. 

 58ص  5درس
55/0  

9 

  24/1عهدنامه گلستان  -2                              52ص  3درس  24/1عهدنامه تركمانچاي  – 1

                               24/1عهدنامه پاریس  -5                                                              24/1عهدنامه آخال   – 3 

    24/1قرارداد گلداسميت   – 4 

25/1  

8 
 74/1بله . زیرا نویسنده خودمستقيما شاهد اوضاع بوده است بنابراین به عنوان منبع اصلی محسوب می شود.  – 1

 7فعاليت  6درس  4/1شواهد و مدارک اخذ شده ، صحت  ادعاي نویسنده را تایيد ميكند .  – 2

55/0  

5/0  

11 

همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه ، انگليسی هاتصميم گرفتند با تقویت كشورآلمان كه همچنان گرفتار مصائب جنگ جهانی اول 

بود ، كمی از مشكالت اقتصادي كشور یاد شده بكاهند ومانع افتادن آلمانی ها به دام كمونيسم شوند. از نظر انگليسی ها ، 

كه سياستمداران انگليسی به روساي كشورهاي تحت سلطه خویش دستور دهند تاامكان بهترین راه مساعدت به آلمان این بود 

فعاليت هاي تجاري وصنعتی آلمان را دراین كشورها فراهم سازند، به همين دليل رضا شاه درهاي كشور ایران را به روي 

 سرمایه هاي آلمانی گشود. 

 فعاليت هاي تجاري –كشورهاي تحت سلطه  –كمونيسم  –دي مشكالت اقتصا –تقویت آلمان  –كليد واژه : ) انگلستان 

 86ص  7وصنعتی ( به هر كدام از كلمات اشاره شود بخشی از نمره منظور گردد . درس 

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :
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 نمره پاسخنامه ردیف

11 
م به كشوري نيرومند تبدیل شد وسياست خارجی تهاجمی در پيش گرفت .  21در نتيجه این تحوالت ، ژاپن در ابتداي سده  

 112ص   9درس
1 

12 
موسولينی سوداي احياي دوباره امپراتوري روم باستان وتسلط بر دریاي مدیترانه وشمال آفریقا را درسر می پروراند.تجاوز 

 111ص  9اتيوپی درآفریقا با تكيه برهمين تفكر صورت گرفت . درس نظامی این كشور به 
1 

13 
دكتر مصدق . براساس آن نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند كه دولت را از مذاكره و انعقاد قرارداد با كشورهاي خارجی 

 116ص  8درخصوص نفت ایران بدون تایيد وتصویب مجلس منع می كرد. درس 
25/1  

15 

گلشایيان این بود كه این قرارداد عالوه بر نادیده گرفتن حقوق مادي مردم  –از جمله علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی گس 

ایران ، حاكميت ملی واستقالل كشور را به نوعی نقض می كرد وبه تسلط بيگانگان برمنابع وصنعت نفت مشروعيت می بخشيد. 

 116ص  8درس 

5/1  

14 

 رزه تغيير كرد وسرنگونی رژیم پهلوي هدف نهایی مبارزان شد .هدف مبا – 1 

 حضور امام خمينی در صحنه مبارزه موجب شد بسياري از روحانيون به مبارزات سياسی روي بياورند. – 2 

 عالوه بر روحانيون و دانشگاهيان ، اقشار دیگري از جامعه نيز به جمع مبارزان پيوستند . – 3 

رهبري امام خمينی به عنوان مرجع دینی برجسته ترشد ومبارزان به نقش و قدرت مذهب دراین زمينه توجه بيشتري  – 5 

 129ص  11نشان دادند. درس 

1 

 1      139ص  11مهندس بازرگان واعضاي كابينه او كه با تسخير سفارت آمریكا موافق نبودند ، استعفا كردند . درس  16

17 

اي از اختالف ها ميان مجلس شوراي اسالمی وشوراي نگهبان مشكالتی دراداره كشور به وجود آمد. از این رو ، به با بروز پاره 

فرمان امام مجمع تشخيص مصلحت ، مركب از مسئوالن عالی رتبه كشور وصاحب نظران برجسته ، تشكيل شد تا به اختالفات 

 155ص  11مجلس و شوراي نگهبان رسيدگی كند. درس 

1 

19 

 تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام خمينی در روند جنگ . –الف 

 تقویت انگيزه جهاد و روحيه شهادت طلبی در ميان جوانان ایرانی . –ب  

 اتحاد ميان نيروهاي مسلح وتقویت روحيه فرماندهان و رزمندگان . –پ  

 14ص  12اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن . درس  –ت  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


