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 باسمه تعالی
 

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

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

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

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

1 

 جمله هاي صحيح وغلط رامشخص كنيد:

یی معروف بود وآن بنا« كاله فرنگی»در دوره زندیه،نوعی از بناها باكاربرد تفریحی گسترش یافت كه به عمارت هاي  –الف  

 غ      ص  كوچك وگاهی تزیينی بود كه در وسط باغ ها یا تفریحگاه ها ساخته می شد .

استالين پس از پيروزي انقالب، حكومت كمونيستی برپایه شوراهاي كارگران وكشاورزان به وجود آورد. وتمامی احزاب –ب 

 غ      ص    روسيه، به جز حزب كمونيست را غيرقانونی اعالم كرد. 

طقه مسجد اه نفت در منفعاليت هاي انگليسی ها براي یافتن منابع نفت درمناطق مختلف ایران، بافوران نخستين حلقه چ –ج

 غ   سليمان به نتيجه رسيد .  ص 

55/0  

2 

 كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟ 

 )در ستون سمت چپ، دو مورد اضافی است.(

یكی از چهره هاي برجسته فرهنگی كه به ریاست دارالترجمه همایونی –الف 

 برگزیده شد . 
 مدرسسيدحسن  -1

 ناصرالدین شاه  -2 كاخ شمس العماره واقع در مجموعه كاخ گلستان به دستور اوساخته شد. –ب 

 محمدحسن خان اعتمادالسلطنه –3 بود.1818یكی از جدي ترین مخالفان قرارداد–ج 

 مالهادي سبزواري -5 

 كمال الملك -4
 

55/0  

3 

 در جاهاي خالی، عبارات مناسب بنویسيد.

ميرزا آقاخان كرمانی معتقد بود كه مورخان جدید اروپایی بابررسی سير حوادث ومطالعه علل ونتایج رویدادها به قوانينی  –الف

 دست یافته اند كه آن را .....................................می نامند . 

ن ازمان ملل متحدوسپس دیوان بيدفاع منطقی ومستدل دكترمصدق ووكالي حقوقی ایران باعث شد كه شوراي امنيت س–ب 

 المللی .........................به سود كشور ماراي صادر كند. 

یكی از مهم ترین انگيزه هاي صدام ،براي هجوم نظامی به ایران ،رسيدن به رهبري ................................ وایفاي نقش –ج 

 ژاندارمري درمنطقه بود. 

55/0  

5 

 مناسب را انتخاب كنيد.گزینه هاي 

 حكومت او نقش مهمی در گسترش اسالم وزبان فارسی درهندوستان داشت.  –الف 

 چندراگوپتا–5                   نادر –3                     گاندي– 2                  محمدبابر –1  

 

 نهضت مقاومت ملی درجریان كدام واقعه زیر شكل گرفت. –ب

 1331مرداد 29بعداز كودتاي  -2                                                               درجریان ملی شدن صنعت نفت – 1

 1331تير31درجریان واقعه –5      براي خروج نيروهاي متفق ومقابله با فرقه دمكرات آذربایجان وكردستان -3

 

 كدام درگيري ایران و عراق است. عمليات موسوم به مروارید،مربوط به –ج

 آزادسازي آبادان – 2                  آزادسازي خرمشهر– 1

 انهدام مواضع عراق درحدفاصل حلبچه تاسليمانيه عراق– 5           انهدام اسكله هاي عراق– 3
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 دهيد:به سواالت زیر پاسخ هاي كوتاه 

 الف( انقالب مشروطيت چه تاثيري دربينش مورخان ایرانی داشت؟

 ب( چرا طبقه متوسط در فرانسه از حاكميت  ناراضی بودند؟

 براي نخستين بار پس از شروع جنگ توجه شده بود را بيان كنيد.  489ج( دو خواسته ایران كه در قطعنامه  

 د( سياست موازنه منفی به چه معناست؟ 

 كنيد و پاسخ دهيد: ه( فكر 

 به نظر شما آیا قتل وليعهد اتریش و همسرش، علت اصلی جنگ بين الملل یا فقط بهانه اي براي شروع آن بوده است؟

 و( فعاليت:

 متن زیر رابخوانيد وبه پرسش ها پاسخ دهيد. 

با عنوان كندي، طرفدار انقالب  1351خرداد  6پيام كندي ریيس جمهور، به كنگره آمریكا به نقل از روزنامه اطالعات مورخ 

 دموكراتيك 

پيمان هاي نظامی نمی تواند به كشورهایی كه بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادي راه خرابكاري را در آنها بازكرده »... 

نمی تواند به كشورهاي كم رشد فقط از نظر نظامی توجه كند. این امر خاصه درمورد كشورهاي كم توسعه كمك نماید. آمریكا 

كه به ميدان بزرگ مبارزه تبدیل شده اند، صادق است. ما می خواهيم در این كشورها اميدواري پدید آید. پيمان هاي نظامی 

قتصادي مشوق قيام ورخنه و خرابكاري درآنهاست كمك كنند. نمی توانند به مللی كه بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج ا

ماهرانه ترین مبارزات ضدپارتيزانی نمی تواند در نقاطی كه مردم محلی كامال گرفتار بينوایی هستند و به این جهت از پيشرفت 

 ( 121، ص1ی، ج )روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمين« خرابكار نگرانی ندارند. با موفقيت روبه رو گردد

 آمریكا براي نفوذ در دیگر كشورها و پيشبرد اهداف خود از چه روش هایی استفاده می كرد؟-1

 به نظر شما اهداف آمریكا از اجراي برنامه هاي اصالحی در دیگر كشورها چه بود؟-2

5/3  

6 
 سواالت  تشریحی

 شد؟)سه مورد(در دوران قاجار « فرش»چه عواملی سبب رشد توليد و صادرات 

 

55/0  

55/0 كلشایيان مخالفت كردند؟  –چرا نمایندگان درمجلس شانزدهم باقرارداد گس  7  

 1 چراشاهان قاجار قادر به اعمال كامل قدرت استبدادي خود نبودند؟ )یك مورد راتوضيح دهيد(  9

 1 شاهان به اروپا دست به چه اقداماتی زد؟ حكومت قاجار براي تامين مخارج روزافزون خود به ویژه هزینه هاي هنگفت سفر 8

 1 هدف رضاشاه از اسكان عشایر چه بود و این اقدام چه نتایجی داشت؟  11

 1 همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه،هدف انگليسی ها ازتقویت كشورآلمان چه بود؟  11

 1 كردن اقتصاد آلمان چه برنامه هایی را اجرا كرد؟ براي متحول« ورساي»هيتلر پس از به دست گرفتن زمام امور و لغو قرارداد  12

 1 چرادرجنگ جهانی دوم قواي متفقين ازشمال وجنوب وارد ایران شدند؟ 13

 1 چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادي و صنعتی كشورهاي اروپاي غربی در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم شد؟  15

 1 دو مورد از اقدامات سياسی، اقتصادي و نظامی انگلستان براي جلوگيري از تصویب واجراي قانون ملی شدن نفت رابنویسيد.  14

 1 با تصویب اصالح قانون انتخابات انجمن هاي ایالتی ووالیتی توسط هيئت دولت چه تغييراتی درقانون انتخابات ایجادشد؟ 16

 1 تالش هایی كه دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی ایران انجام دادند را بنویسيد.دو نمونه از توطئه ها و  17

 1 مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان چه كسی تشكيل شد و چه وظيفه اي داشت؟ 19

 1 چرا پس از فتح خرمشهر، جنگ وارد مرحله تازه اي شد؟  18
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 باسمه تعالی

 

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

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

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

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 جمله هاي صحيح وغلط رامشخص كنيد:

 25ص 2درس   24/1صحيح –الف  

 93ص6درس        24/1غلط –ب 

 113ص8درس   24/1صحيح –ج

55/0  

2 

 3ص1درس 24/1محمدحسن خان اعتمادالسلطنه  3شماره  –الف 

 48ص 5درس24/1ناصرالدین شاه 2شماره  -ب

 98ص  6درس  24/1سيدحسن مدرس  1شماره  –ج 

55/0  

3 

 6ص1درس 24/1حكمت تاریخی  –الف

 121ص8درس24/1الهه –ب 

 158ص  12درس 24/1جهان عرب–ج 

55/0  

5 

 24ص 2درس  24/1محمدبابر  1شماره –الف 

 125ص 11درس24/1، 1331مرداد 29بعداز كودتاي  2شماره –ب

 ص 12درس 24/1انهدام اسكله هاي عراق   3شماره-ج

55/0  

4 

 6ص1درس 4/1.توجه آنان رابه ابعاد گوناگون رویدادهاي تاریخی وبه ویژه نقش مردم جلب كرد –الف 

 29ص 2درس  4/1زیرا طبقه ممتاز برایشان امتيازي قائل نبودند .-ب

 149ص 12درس 4/1عقب نشينی به مرزها وتعيين متجاوز -ج

 116ص 8درس 4/1ایستادگی در برابر امتيازخواهی دولت هاي سلطه جو-د

 91ص 6درس          4/1فقط بهانه اي براي شروع جنگ بود وعلت هاي مهم تري داشت  -ه 

 125ص 11درس  4/1روش استعمارنو -1و

 125ص 11درس  4/1تداوم سلطه ومقابله با نفوذ شوروي  –حفظ حكومت پهلوي -2و

5/3  

55/0 42ص  5هنرمندي وظرافت بافندگان ایرانی درس -طرح ونقش هاي زیبا ومتنوع–ارزانی نيروي كار  6  

55/0 116ص 8تسلط بيگانگان بر منابع نفت درس –نقض حاكميت ملی واستقالل كشور -نادیده گرفتن حقوق مردم ایران 7  

9 

 37ص3زیرافاقد ابزارهاي الزم مانند نظام اداري كارآمد وارتش ثابت وحرفه اي براي اعمال قدرت بودند .درس

 نفوذ اجتماعی ودینی روحانيت ومراجع شيعه 

 ونظامی ایالت ونفوذ قدرت هاي استعمارگرقدرت سياسی 

 نفوذ زنان حرمسرا )ذكردومورد كافی است (

1 

 1 6ص  4اقدام به فروش مناصب حكومتی، باالبردن ماليات ها واستقراض ازروسيه وانگلستان درس  8

11 
ماازنظر دامی به بيگانه نيازمند وباعث شد –واین اقدام ازرونق دامداري كشور كاست  –هدف مهار نيروي رزمی عشایر بود 

 85ص7باشيمدرس
1 

11 
با تقویت آلمان كمی از مشكالت آن كشوررا بكاهند و با این همكاري، مانع از افتادن آلمانی ها به دام كمونيسم شوند .درس 

 86ص7
1 

12 
بزرگ به خصوص صنایع راه اندازي كارخانه هاي –ایجاد موسسات عمومی  –ساخت شبكه وسيعی از جاده ها وراه آهن 

 111ص9تسليحاتی درس 
1 

13 

و منابع نفت جنوب ایران براي انگليسی ها  -درپی هجوم ارتش آلمان به شوروي حفاظت از منابع نفت باكو براي شوروي

 وخاک ایران مناسب ترین راه براي رساندن كمك هاي تسليحاتی به نيروهاي شوروي بود . -اهميت داشت

 119ص 9درس

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

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

15 
 9دریافت كمك هاي اقتصادي از آمریكا درس  –انجام دادن اصالحات اجتماعی –برنامه ریزي موثروهوشمندانه  –كارسخت 

 118ص 
1 

14 

 تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده ازطریق منع شركت نفت ایران وانگليس ازپرداخت فوق العاده دستمزدآنان 

 فرستادن كشتی هاي جنگی خود به خليج فارس وبنادرایران وتهدیدنظامی 

 طرح شكایت ازایران درمجامع بين المللی 

 118ص 8تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس )دو مورد كافی است (درس

1 

16 
 برداشتن دوقيد مسلمان بودن ومرد بودن ازشرایط انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان  (الف

 126ص8حذف قيد سوگند خوردن به قرآن مجيد وتبدیل آن به سوگند خوردن به كتاب آسمانی درس ( ب 
1 

17 
 طراحی كودتا –حمله نظامی آمریكا به طبس -ترورشخصيت ها ومردم انقالبی   –ایجاد آشوب وناامنی 

 151ص11)دو موردكافی است (درس
1 

 1 155ص11وظيفه داشت تابه اختالفات ميان مجلس و شوراي نگهبان رسيدگی كند.درس –به فرمان امام خمينی  19

18 
ازسوي دیگر حاميان خارجی صدام براي جلوگيري ازسقوط –زیرا ازیك سو موفقيت هاي نظامی رزمندگان ایرانی ادامه یافت 

 143ص 12او،انواع تجهيزات نظامی را دراختيار او گذاشتند.درس 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


