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 باسمه تعالی
 

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

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

 علی اکبر تقوی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره )پاسخ نامه دارد( سوًاالت ردیف

1 

 (74/1كداميك از جمالت زیر صحيح و كداميك غلط است؟  )

 بی توجهی به زندگی اجتماعی و حيات فرهنگی و اقتصادي مردم از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی محسوب می شود. الف:

 ایتاليا در ميانه جنگ جهانی اول از متفقين جدا شد و به متحدین پيوست. ب:

 زمان مظفرالدین شاه،امتياز كشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ایران به ویليام ناكس دارسی واگذار شد. در ج:

57./  

2 

 (74/1كلمات ستون سمت راست را به كلمات مناسب ستون سمت چپ متصل نمائيد. ) 

 نورمن شوارتسكف الف: مدافع تفكيك قواي سياسی و حقوق بشر-1

 ژنرال آیرون ساید ب: رهبر جنبش استقالل طلبی مردم آمریكاي التين  -2

 مونتسكيو ج:  1332مرداد 29عامل آمریكایی در كودتاي -3

  سيمون بوليوار د: 

57./  

3 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل نمائيد.   

 .........................................بود.1288الف:مهره ي سياسی كودتاي 

 ب:دوره ي اول جنگ هاي ایران و روسيه به انعقاد معاهده .................................انجاميد.

 .ج:مسئوليت امنيت داخلی در دوره هيتلر بر عهده ي سازمان پليس مخفی مخوفی موسوم به..........................گذاشته شد

57./  

5 

 گزینه صحيح را عالمت بزنيد:  

 هاي كوچك و بزرگ فرش توسط تجار داخلی و سرمایه گذاران خارجی دایر شد؟ در دوره قاجار،در كدام شهرها،كارگاه-1

 تهران –مشهد  كاشان                    د: –تبریز  كاشان                        ج: -تهران تبریز                     ب: -الف: اراک

 رضاخان در دوره نخست وزیري،براي زمينه سازي انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوي به كدام اقدام دست زد؟-2

 پيشنهاد استقرار نظام جمهوري                                                                                  ب:          الف:سركوبی شيخ خزعل                      

 تشویق احمدشاه به ماندن در اروپا ج:ایجاد ارتش منظم                                      د:

 پس از مرگ لنين،رقيب قدرتمند استالين چه كسی بود؟-3

 د: تروتسكی         خروشچف                  برژنسكی                 ج: ب:           رباچف            گو الف:

57./  

4 

 كوتاه پاسخ:-ه

 چرا در دوره قاجار،برخی از روزنامه نگاراندر خارج از كشور اقدام به نشر روزنامه هاي فارسی زبان می كردند؟  -1

 فاشيست ها چگونه گروهی بودند؟  -2

 فكر كنيد و پاسخ دهيد:

با توجه به مطالب مطرح شده درباره جنگ هاي ایران و  روسيه،دالیل شكست ایران از روسيه را در چارچوب محورهاي زیر 

 بنویسيد.  الف:مناسبات خارجی:

 نظامی: ب:

 كاربست شواهد و مدارک تاریخی:

 اي امنيت سازمان ملل متحد:شور  661و   578دو قطعنامه 

 ( 1348مهرماه  6/ 1891سپتامبر  29) 578الف: قطعنامه 

از ایران و عراق می خواهد از هر گونه كاربرد زور به فوریت خودداري كنن و مناقشه ي خود را از راه هاي مسالمت آميز و -ا

 طبق اصول عدالت و حقوق بين المللی حل نمایند.

واهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگري، سازش یا توسل به نهادهاي منطقه اي و یا دیگر راه از آنها مصرانه می خ -2

 هاي مسالمت آميز را بنا به انتخاب خود،كه اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهيل كمد،بپذیرند.
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   مدت امتحان : صبح 9:ساعت شروع  علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

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

 علی اكبر تقوي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 

دیگر می خواهد حداكثر خویشتن داري را مبذول دارند و از هر اقدامی كه ممكن است به افزایش و از كليه ي كشورهاي -3

 گسترش بيشتر مناقشه منجر شود،خودداري كنند.

 از كوشش هاي دبيركل و پيشنهاد وي در مورد مساعی جميله براي حل این وضعيت پشتيبانی می كند.-5

 ( كه بالفاصله پس از حمله صدام به كویت صادر شد. 1368ه مردادما 13/  1881اوت  2) 661ب:قطعنامه 

 تهاجم عراق به كویت را محكوم می كند.-1

 از عراق می خواهد تمام نيروهاي خود رابی درنگ و بدون قيدوشرط از كویت بيرون ببرد.-2

 آغاز كنند.عراق و كویت را متعهد می كند كه بالفاصله مذاكرات فشرده اي را براي حل اختالفات خود -3

تصميم می گيرد كه مجددا و در صورت نياز تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابير الزم را براي اجراي این قطعنامه بررسی -5

 كند.

 تفاوت هاي این دو قطعنامه را با ذكر دليل بنویسيد.  

3 

/.7 آرشيو را تعریف كنيد. 6  

/.7 شوراي دشت مغان را بنویسيد.دو مورد از شرابط نادر براي پذیرش سلطنت در  7  

 1 محاكم عرف و شرع دوره قاجاریه را باهم مقایسه كنيد. 9

 1 اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به پيشنهاد چه كسی به تصویب رسيد؟مفهوم آن چه بود؟ 8

/.7 هدف رضاخان از اسكان عشایر چه بود؟ 11  

 1 نمود؟ توضيح دهيد كه چرا رضاشاه مدرس را تبعيد 11

7/1 جامعه ملل به چه منظوري شكل گرفت و چرا كارآیی الزم را نداشت؟ 12  

 1 چرا كشور ما ایران در جنگ جهانی دوم به اشغال متفقين درآمد؟ 13

 1 سياست موازنه منفی یعنی چه؟ از طرف چه كسی به مجلس ارائه شد؟ 15

7/1 مورد( 3اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملی شدن نفت ایران را بنویسيد.) 14  

 1 طبق تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی چه تغييراتی در قانون انتخابات این انجمن ها ایجاد شد؟ 16

 1 مرگ مشكوک حاج آقا مصطفی خمينی چه تاثيري بر روند انقالب گذاشت؟ 17

7/1 امام)ره(كدام واقعه را انقالب دوم ناميدند؟دالیل وقوع این واقعه را تشریح نمائيد؟حضرت  19  

/.7 علت ایجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور حضرت امام)ره( چه بود؟ 18  

 1 شوراي امنيت سازمان ملل هم مطرح شد، چه بود؟ 489دو خواسته ایران كه در قطعنامه  21
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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 :

 علی اکبر تقوی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 (24/1قسمت الف: )هر مورد 

 ( 112صفحه -8ج:صحيح)درس(        91صفحه -6(    ب: غلط )درس 2صفحه -1الف:صحيح )درس
57./  

2 

 (24/1قسمت ب: )هر مورد 

به الف وصل  3شماره ---( 77صفحه -6به د وصل شود)درس  2شماره ---( 29صفحه -2به ج وصل شود)درس  1شماره 

 ( 122صفحه -8شود)درس

57./  

3 

 (24/1قسمت ج: )هر مورد 

  ( 52صفحه -3گلستان)درسب:  ---( 81صفحه -7الف: سيد ضياء الدین طباطبایی)درس

 (111صفحه -9)درس گشتاپو ج:

57./  

5 
 (24/1قسمت د: )هر مورد 

 ( 89صفحه -9)درس د-3----( 82صفحه -7)درس ب-2----( 42صفحه -5)درس الف-1
57./  

4 

 ( 12صفحه -1( )درس4/1به دليل ماهيت استبدادي حكومت قاجار و نبود آزادي بيان)-

 -9()درس4/1بودند كه می خواستند دولت تك حزبی قدرتمندو متمركزي در ایتاليا ایجاد كنند .) یك گروه ملی گراي افراطی-2

 ( 88صفحه

 فكر كنيد و پاسخ دهيد:

 ( 53صفحه -3( )درس4/1الف:عدم اطالع زمامداران و مردم ایران از تغيير و تحوالت و پيشرفت هاي كشورهاي اروپایی)

 -3( )درس4/1آشنا نبودن به دانش هاي نوین نظامی)یك مورد  -مقابل روسهاب:نداشتن تجهيزات پيشرفته جنگی در 

 ( 53صفحه

 كاربست شواهد تاریخی:

عدم رعایت بی طرفی در مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل،در صورتيكه مصوبه هاي سازمان ملل باید به دور از -

ه ولی حمله عراق به ایران محكوم نگردیده است. حمله عراق به كویت محكوم شد 661جانبداري باشد. مثال در قطعنامه

(4/1) 

حمایت یا عدم حمایت از مهره هاي خاص در موقعيت هاي مختلف با توجه به منافع كشورهاي قدرتمند،به عنوان مثال -

 به خوبی معلوم است كه در این قطعنامه قدرت هاي بزرگ از صدام حمایت نموده اند ولی در قطعنامه 578در قطعنامه 

 ( 141صفحه -12( )درس4/1از حمایت صدام از سوي دولت هاي بزرگ خبري نيست. ) 661

3 

/.7 (  13صفحه -1()درس4/1محلی براي نگهداري،حفاظت،مرمت،طبقه بندي و آماده سازي اسناد براي استفاده محققين ) 6  

7 
الف:موروثی شدن سلطنت در خاندان او   ب:حمایت نكردن بزرگان  و روساي طوایف  از خاندان صفوي   ج:حل اختالفات 

 ( 17صفحه -2( )درس24/1مذهبی با عثمانی)هرمورد 
7./  

9 

-ردندكالف:محاكم عرف به تخلفات و جرایم سياسی و امنيتی مانند شورش،سرقت،نزاع و عدم پرداخت ماليات رسيدگی می 

این محاكم توسط قضات و مامورانی اداره ميشد كه از مقام هاي حكومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند ولی ب: محاكم 

در این محاكم روحانيان قضاوت می كردن و هزینه هاي -شرع:به دعاوي خانوادگی،ملكی و ارث را حل و فصل می كردند

 ( 51صفحه -3درسنمره( )1رسيدگی بر عهده طرفين دعوا بود.)

1 

8 
( مفهوم: پنج نفر از مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس نظارت كنند تا قانونی خالف قانون 24/1شيخ فضل اله نوري )

 ( 71صفحه -4( )درس74/1اسالم به تصویب نرسد.)
1 

/.7 ( 85صفحه -7( )درس4/1مهار نيروي رزمی عشایر ) 11  

11 
رضاشاه می دانست كه نمی تواند مدرس -2( 4/1براي ادامه ي حكومت رضاشاه بود. ) وجود مدرس در تهران خطري جدي-1

 ( 84صفحه -7( )درس4/1را مانند دیگر مخالفان،بدون توجه به عكس العمل مردمبه راحتی از بين ببرد. )
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 :

 علی اكبر تقوي  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

12 
نمره( چون تصميماتش 1جنگ ميان دولت ها بوجود آمد.)براي كمك به حل و فصل اختالفات كشورها و جلوگيري از دشمنی و 

 ( 87صفحه -9( )درس4/1ضمانت اجرایی الزم را نداشت.)
7/1  

13 

چون با حمله آلمانها به شوروي منافع نفتی متفقين به خطر افتاده بود،ترس از سقوط شوروي در برابر هيتلر،سبب شد تا متفقين 

اشغال نمایند و از طریق راه هاي ایران كمك هاي الزم را به جبهه شوروي براي ممانعت از چنان امري كشور مارا 

 ( 119صفحه -9نمره( )درس1برسانند.)

1 

15 
( دكتر 74/1ایستادگی در برابر امتياز خواهی دولت هاي سلطه جو یا عدم اعطاي امتياز به قدرت هاي استعماري شرق و غرب)

 ( 116صفحه -8( )درس24/1مصدق)
1 

14 

طرح   -فرستادن كشتی هاي جنگی خود به خليج فارس و تهدید نظامی  –تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصابات گسترده 

اي شركت خارج كردن سرمایه ه  -تهدید اقتصادي ایرانبا تعطيلی شعب بانك انگليس  -شكایتاز ایران در مجامع بين المللی  

 ( 118صفحه -8)درس  مره(ن 4/1مورد،هر مورد 3نفت و تحریم خرید نفت )

7/1  

16 
الف:برداشتن دو قيد مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان    ب:حذف قيد سوگند خوردن 

 ( 126صفحه -11نمره(  )درس 4/1به قرآن مجيد و تبدیل آن به سوگند خوردن به كتاب آسمانی )هر مورد 
1 

17 

ان مجالس ترحيمی در بسياري از شهرهاي ایر---را برانگيخت و تنفر بيشتري نسبت به حكومت ایجاد كرداعتراضات تازه اي 

 -11نمره (  )درس 4/1برگزار شد و بار دیگر یاد و خاطره امام خمينی جان تازه اي به جریان مبارزات داد. )هر مورد 

 (132صفحه

1 

19 
دخالت در امور  -2منی ها و توطئه هاي دولت آمریكا عليه انقالب اسالمی تداوم دش-1دالیل:---تسخير النه جاسوسی آمریكا

 ( 139صفحه -11نمره(  )درس4/1داخلی ایران) هرمورد 
7/1  

/.7 ( 155صفحه -11( )درس4/1رسيدگی به اختالفات مابين مجلس و شوراي نگهبان ) 18  

 1 ( 149صفحه -12)درس  نمره( 4/1تعيين متجاوز )هرمورد  -2عقب نشينی به مرزها   -1 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


