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 تعالیباسمه 
 

   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 :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 صحيح و غلط را در عبارت هاي زیر مشخص كنيد .

 غ     ص             بی توجهی به سنجش و نقد منابع یكی از ویژگيهاي برجسته ي تاریخ نگاري سنتی است .      - 1

 غ          ص                  محاكم شرع در دوره قاجار به تخلفات و جرایم سياسی رسيدگی می كرد .                    - 2

 

5/0  

2 

 گزینه صحيح را انتخاب كنيد .

 ؟ نيستكدام گزینه مربوط به شروط نادر شاه براي پذیرفتن سلطنت  - 1

 ب( عدم حمایت قبایل از خاندان صفوي                 الف( موروثی شدن سلطنت در خاندان او     

 د( پایان بخشيدن به اختالفات مذهبی                               ج( تغيير مذهب رسمی كشور       
   

 كدام بناي زیر به شيوه بناي كارت پستالی ساخته شده است ؟ -2

 ج( كاخ صاحبقران                    د( چهلستون  الف( كاخ گلستان        ب( شمس العماره            

 

 علت شروع جنگ جهانی دوم ، كدام رویداد زیر می باشد ؟ -3

 ب(  اعالن جنگ ژاپن به روسيه                الف( حمله آلمان به شوروي                      

 له آلمان به لهستانج( كشته شدن وليعهد اتریش                                  د( حم

 

55/0  

3 

 رویدادهاي زیر در چه سالی به وقوع پيوستند ؟

 سال پایان جنگ جهانی دوم        سال شروع جنگ جهانی اول           انقالب كبير فرانسه   

       ...................                             ...........................                      ...............................                                                          

55/0  

5 

 به سواالت پاسخ كوتاه دهيد :

 مردم آمریكاي التين چه كسی بود ؟رهبر جنبش استقالل طلبی -1

 اصول ششگانه تحت چه عنوانی  و توسط چه كسی مطرح شد ؟ -2

 كدام یك از پادشاهان قاجار و با چه بهانه اي مجلس را به توپ بست ؟  -3

  رهبر حزب فاشيست ها در ایتاليا چه كسی بود و چه لقبی براي خود انتخاب كرد ؟ -5

 

2 

4 

 پاسخ مناسب را از گزینه هاي داده شده انتخاب و در جاي خالی بنویسيد : 

 آیت اهلل كاشانی { –امام خمينی  –آیت اهلل طالقانی  –} آیت اهلل مدرس     

 جبهه مذهبی در مجلس شانزدهم به رهبري ............................ بود . -1

 یگانه دشمن سرسخت رضا شاه .......................... به شمار می رفت .  -2

 در تهران اقامه گردید . 1349اولين نماز جمعه به امامت ............................... در مرداد  -3

 پس از عزل بنی صدر ................................ فرمانده كل قوا در ایران شد .  -5

 

2 

  به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد : 

5/1 كشورهاي عضو اتفاق مثلث ) متفقين ( و كشورهاي عضو اتحاد سه گانه )متحدین ( را نام ببرید ؟ 6  

 1 چه كسانی بودند ؟ 1288مهره سياسی و مهره نظامی در كودتاي  7

 1 منظور از انقالب ميجی چيست ؟ 9

 1 موازنه مثبت را با هم مقایسه كنيد ؟سياست موازنه منفی و سياست  8
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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 :

 زهره شعبان زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 1 خرداد را بنویسيد ؟ 14دو مورد از نتایج  قيام  11

5/1 برده و وظيفه هر كدام را بنویسيد  ؟سه نهاد انقالبی كه بعد از پيروزي انقالب اسالمی به فرمان امام تأسيس شدند را نام  11  

 1 دو مورداز توطئه ها و تالش هایی كه دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی انجام می دادند را برشمرید ؟ 12

 1 اقدامات انگلستان براي ممانعت از تصویب قانون ملی شدن نفت را بنویسيد ؟ ) ذكر دو مورد كافی است (  13

 1 جهانی دوم چگونه پایان یافت ؟جنگ  15

 1 )) عمليات مروارید (( چه بود ؟ 14

 1 شوراي امنيت سازمان ملل متحد كدام خواسته هاي ایران مورد توجه قرار گرفت ؟ 489در قطعنامه  16
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 باسمه تعالی

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

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهره شعبان زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 صحيح -2                            غلط-1 1  

55/0 لهستان د( حمله آلمان به  -3       ب( شمس العماره                -2  ج( تغيير مذهب رسمی كشور              - 1 2  

3 
 سال پایان جنگ جهانی دوم        سال شروع جنگ جهانی اول           انقالب كبير فرانسه   

                                                          م 1798م                                 1815م                              1854                       
55/0  

5 

 دستيابی به آبهاي آزاد براي كسب منافع تجاري و-از برنامه هاي پتر كبير براي قدرتمند كردن روسيه : }گسترش روسيه -1

 قویت ارتش {تاسيس دانشگاه و ت–اقدامات نظامی در حوزه دریاهاي بالتيك، سياه و مازندران  –سياسی 

سر  –ون تاسيس دارالفن –انتشار روزنامه وقایع االتفاقيه  –یكی از اقدامات امير كبير : } برنامه منسجم براي اصالح امور  -2

 و سامان دادن امور {

ایجاد –یك شكل كردن لباس و كشف حجاب  –اسكان عشایر  -از جمله اقدامات رضا شاه : } احداث خط آهن سراسري -3

 منظم و بازگشت به حكومت استبدادي {ارتش 

يوه ش –در دوره قاجار ، نظام توليد بر سه شيوه استوار بود . یكی از شيوه ها عبارت است از : }شيوه سهم بري دهقانی  -5

 شيوه شبانكارگی و ایلياتی كوچ نشينان { –خرده كاالیی دولتی و خصوصی شهري 

 
2 

4 

               به بهانه سوء قصد به جانش –محمدعلی شاه  -3                       سيمون بوليوار                  -1

  دوچه –موسولينی  -5شاه                                    –انقالب سفيد  -2

 امام خمينی -5آیت اهلل طالقانی  - 3آیت اهلل مدرس  -2آیت اهلل كاشانی  -1

 
2 

6 
 روسيه  –انگلستان  –كشورهاي عضو اتفاق مثلث ) متفقين ( : فرانسه 

 اتریش مجارستان –ایتاليا  –كشورهاي عضو اتحاد سه گانه )متحدین ( : آلمان  
5/1  

 1 : رضاخان 1288: سيد ضياء الدین طباطبایی / مهره نظامی در كودتاي  1288مهره سياسی در كودتاي  7

9 
با اراده محكم به اصالخات سياسی و اخذ تمدن جدید غربی اقدام كردند و این دوره كه به  18قرن  ژاپنی ها در نيمه دوم

 انقالب ميجی معروف شد ، ژاپن از نظر سياسی و اجتماعی و اقتصادي متحول و نيرومند شد .
1 

8 

امتياز  مجلس و ایستادگی در برابرسياست موازنه منفی : منع مذاكرات نفتی دولت با كشورهاي خارجی بدون تأیيد و تصویب 

دهی دولت هاي سلطه جوست در حاليكه سياست موازنه مثبت :تسليم شدن در برابر قدرت هاي بزرگ و اعطاي امتيازات نفتی 

  به آنها ست.

1 

11 

ه موجب شد حضور امام خمينی در صحنه مبارز -2هدف مبارزه تغيير كرد و سرنگونی رژیم پهلوي هدف نهایی مبارزان شد - 1

عالوه بر روحانيون و دانشگاهيان ، سایر اقشار جامعه به جمع  -3بسياري از روحانيون به مبارزات سياسی روي بياوردند 

 رهبري امام برجسته تر شد و مبارزان به نقش و قدرت مذهب بيشتر توجه كردند .  -5مبارزان پيوستند .

1 

11 
كميته امدادامام:براي حمایت از محرومان ، سپاه پاسداران : براي پاسداري از آرمانها و دستاوردهاي انقالب ، جهاد سازندگی 

 : براي رفع محروميت و فقر از روستاها ، نهضت سواد آموزي : براي رفع بی سوادي شكل گرفت . 
5/1  

 1 طراحی كودتا -5حمله نظامی آمریكا به طبس  -3انقالبی ترور شخصيت ها و مردم -2 –ایجاد ناامنی و آشوب -1 12

13 

فرستادن كشتی هاي جنگی به  -2تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب كسترده از طریق منع پرداخت حقوق آنان -1 

تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب  -5طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی  -3خليج فارس و تهدیدات نظامی 

 بانك انگليس و تحریم نفت .

1 

 1 آمریكایی دو شهر هيروشيما و ناگازاكی ژاپن را با بمب هاي اتمی ویران كردند و جنگ پایان یافت .هواپيماهاي 1854در  15

 1 در این عمليات نيروي دریایی ارتش ایران ، تمام اسكله هاي عراق را منهدم كرد و نيروي دریایی عراق را نابود كردند. 14

 1 تعيين متجاوز –عقب نشينی به مرزها  16
 


