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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 :

 حمیدرضا ولی زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمله هاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد.

شاهان قاجار از طریق برقراري پيوند ازدواج با خاندان هاي زمين دار ، بزرگان محلی و مقام هاي بلند پایه ي حكومتی  -الف

  خود بودند.به دنبال گسترش نفوذ و استحكام سلطنت 

اختالف و دشمنی ميان هندوها و مسلمانان ، سوء مدیریت و ضعف شاهان و ورود استعمارگران به این سرزمين از عوامل  -ب

  م بود. 19اصلی ضعف و انحطاط امپراطوري عثمانی در قرن 

اعت تمام ضربه مهلكی نيروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی از نخستين ماه هاي جنگ وارد عمل شد و با رشادت و شج -ج

  بر رژیم صدام وارد آورد.

 

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(

 ژاپن-1 در این كشور با اختراع و تكميل ماشين بخار انقالب صنعتی آغاز شد. -الف

 روسيه -2 م مرد بيمار اروپا لقب گرفت.  18این كشور در قرن   -ب

 انگلستان -3 م  انقالب ميجی شكل گرفت. 18در این كشور در در نيمه ي قرن  -ج

 عثمانی -5 

  آمریكا -4

55/0  

3 

 در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.

  گسترش یافت كه به .................... معروف بود.در دوره ي زندیه نوعی از بناها با كاربرد تفریحی  -الف

دریا دالن نيروي دریایی ارتش نيز در نخستين ماه هاي جنگ ، با پشتيبانی نيروي هوایی در عمليات موسوم به   -ب

  ................... با رشادت تمام ، اسكله هاي عراق را منهدم و نيروي دریایی صدام را نابود كردند.

پایان گرفتن جنگ جهانی دوم ، در هندوستان حزب كنگره ملی به رهبري ..................... استقالل كامل این كشور را از با  -ج

  انگلستان خواستار شدند.

55/0  

5 

 گزینه هاي مناسب را انتخاب كنيد.

  خانه هاي آن دوره می با شد. در تشكيالت اداري دوره قاجار این اداره از پر سابقه ترین و گسترده ترین وزارت -الف

 امورخارجه -5    عدليه                        -3        جنگ                                -2           ماليه                     -1   

 

 استعمار نوكه به  همزمان با كدام حكومت در ایران ، دوره ي نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود -ب

  شهرت دارد.

 جمهوري اسالمی -5         پهلوي                  -3       قاجاریه                              -2          زندیه                    -1   

 

 ش كه بود؟ 1288چهره ي سياسی كودتاي سوم اسفند  -ج

 سيد حسن تقی زاده -5      رضاخان                  -3      يد ضياء الدین طباطبایی   س -2       آیرون ساید              -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 :

 حميدرضا ولی زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 به سواالت زیر پاسخ هاي كوتاه دهيد.

 ؟رضا شاه با نام تجدد و مبارزه با كهنه پرستی به چه اقدامی دست زد -الف 

 جهانی دوم ، معادله جنگ جهانی چگونه به زیان ایران به هم خورد؟در جنگ   -ب 

 براي نخستين بار پس از شروع جنگ تحميلی به كدام خواسته هاي ایران توجه شد؟ 489در قطعنامه  -ج

 « در جنگ هاي ایران و روسيه در دوره ي قاجار ، چرا ایران از نظر نظامی شكست خورد؟» فكر كنيد و پاسخ دهيد:  -د

بحران اقتصادي تنها منحصر به آمریكا نبود . در اروپا بسياري از كشورها بویژه آلمان بر وام  »بررسی شواهد و مدارک :  –ه 

م  به بعد متكی بودند دچار ركود و كساد اقتصادي شدند.در انگلستان ورشكستگی بورس 1821هاي آمریكا در سال هاي 

نخست وزیر بود.آثار  رمزي مك دونالدوست كه حزب كارگر در انگليس زمامدار و آمریكا و كساد جهانی هنگامی به وقوع پي

كساد در انگلستان خيلی زود محسوس شد. بحران اقتصادي دیرتر از سایر كشورهاي صنعتی به فرانسه رسيد. علت این امر 

ی.محمود ) حكيم «زن برقرار بود.دستگاه اقتصادي فرانسه بيشتر از سایر كشورها ميان صنعت و كشاورزي توادر آن بود كه 

 (  246. نگاهی به تاریخ معاصر جهان یا بحران هاي عصر ما.ص 1367.

 بر اساس متن فوق به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 چرا بسياري از كشور هاي اروپایی دچار كساد و بحران اقتصادي  شدند؟ در نيمه اول قرن بيستم  -1

 م شد . چرا؟ 1821اقتصادي كدام كشور دیرتر دچار بحران  -2

3 

6 
 سواالت تشریحی

 در بين گونه هاي تاریخی ، سفر نامه ها و خاطرات چه وجوه مشتركی از نظر ارائه اطالعات تاریخی با هم دارند؟
1 

 1 در زمان مظفرالدین شاه كشت كدام محصول كشاورزي ، و براي چه منظوري تشویق می شد؟ 7

 1  نقش موثر و فعالی در انقالب مشروطه داشتند؟كدام قشر ها و گروه ها  9

 1 ) ذكر دومورد كافی است (   آثار و نتایج جنگ جهانی اول براي كشور ایران چه بود؟ 8

 1 چه عواملی موجب افزایش محبوبيت رضاخان قبل از رسيدن به پادشاهی شد؟ 11

 1 عواملی توانست پيشروي نيروهاي آلمانی را متوقف كند؟در جنگ جهانی دوم ، ارتش روسيه با بهره گيري از چه  11

 1  ش ، حاصل طراحی كدام كشورها بود و در نتيجه آن كدام دولت در ایران سرنگون شد؟ 1332مرداد  29طراحی كودتاي  12

 1 اسالمی چگونه بود؟نقش سازمان مجاهدین خلق از نظر رویكرد عقيدتی و اقدامات عملی ، قبل و پس از پيروزي انقالب  13

 1 دو مورد از مهم ترین خدمات زنان را در هشت سال دفاع مقدس بنویسيد؟ 15

5/1 حكومت پهلوي ) محمدرضا شاه ( براي تقویت و تحكيم پایه هاي اقتدار خود به كدام اقدامات نمایشی دست زد؟ 14  

5/1 ش چه توطئه اي را طراحی كردند و قصد انجام چه كاري را داشتند؟  1348در تير « سازمان نقاب»اعضاي  16  

17 
باهم مقایسه ؟ ش( چه مواضعی داشتند 1326نمایندگان مجلس شوراي ملی در ارتباط با امتياز نفت شمال و نفت جنوب )مهر

  كنيد.
2 
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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 :
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 نمره پاسخنامه ردیف

1 

  39ص    3درس    24/1صحيح    –الف 

  24ص    2درس    24/1غلط         –ب 

 141ص  12درس    24/1صحيح      –ج 

55/0  

2 

  31ص   2درس      24/1انگلستان       – 3شماره  –الف 

  24ص   2درس     24/1عثمانی            – 5شماره  –ب 

  112ص   9درس      24/1ژاپن               – 1شماره  –ج 

55/0  

3 

 25ص      2درس    24/1كاله فرنگی     –الف 

 141ص   12درس    24/1مروارید            –ب 

 111ص      9درس    24/1مهاتما گاندي    –ج 

55/0  

5 

  38ص   3درس  24/1ماليه    - 1شماره  –الف 

  83ص  7درس  24/1پهلوي   – 3شماره  –ب 

 81ص  7سيد ضياءالدین طبا طبایی درس  – 2شماره  –ج 

55/0  

4 

  85ص   7درس  4/1به یك شكل كردن لباس ها و نيز برداشتن حجاب بانوان اقدام كرد . –الف 

  119ص  9درس  4/1با حمله هيتلر یا آلمان به شوروي. –ب 

  149ص  12درس  4/1عقب نسينی به مرزها و تعيين متجاوز  –ج 

) استفاده از تير ، كمان ، گرز ، شمشير و تفنگ هاي فتيله اي (    –) ارتش ایران متكی بر نيروي ایل ها بود (     كليد واژه : –د 

بود( استدالل دانش آموزان در ) ارتش روسيه حرفه اي و آموزش دیده  –) مجهز بودن ارتش روسيه به سالح هاي آتشين(  –

 .  4فعاليت  53ص  3بيان مطالب كفایت می كند. درس 

 ذكر یك مورد كافی است .

چون بحران اقتصادیی كه  آمریكا را فرا گرفته بود . و نيز در اروپا بسياري از كشورها بویژه آلمان بر وام هاي آمریكا   - 1 –ه 

 خارج از كتاب درسی 9درس  4/1م  به بعد متكی بودند دچار ركود و كساد اقتصادي شدند. 1821در سال هاي 

ي دستگاه اقتصاددر صنعتی به فرانسه رسيد. علت این امر آن بود كه بحران اقتصادي دیرتر از سایر كشورهاي   -2 –ه 

 خارج از كتاب درسی 9درس  4/1فرانسه بيشتر از سایر كشورها ميان صنعت و كشاورزي توازن برقرار بود. 

3 

 1  8ص  1می باشند.درس  فرهنگیو  اقتصادي،  اوضاع اجتماعیدر باره حاوي اطالعات ارزشمندي هر دو از نظر مطاله تاریخ  6

 1 42ص  5كشت سيب زمينی براي مقابله با قحطی . درس  7

9 
  73ص  4درس  زنانو نيز  – قشر كارگر شهري –مغازه داران(   -) صنعتگران  پيشه وران -اصناف 

 همكاران محترم واقفند كه صنعتگران و مغازه داران می تواند معادل اصناف و پيشه وران پذیرفته شود
1 

8 

كه در نتيجه آن عده زیادي از هم وطنان ما به سبب گرسنگی ، سوء  ) عامل اقتصادي (  شد قحطی بزرگیاین جنگ موجب 

ترده انسانی تلفات گسو ویرانی اقتصادي(. جنگ جهانی عالوه بر  تلفات انسانیتغذیه و بيماري هاي ناشی از آن از بين رفتند ) 

)  97ص  6.درس  تضعيف بيشتر نظام مشروطه شدو  تعطيلی مجلس شوراي ملی،  مركزيتزلزل و بی ثباتی دولت ، موجب 

 ذكر دو مورد كافی است (

1 

11 
درس  .با توجه به امنيتی كه رضا خان به وجود آورده بود، و نيز  سركوبی شيخ خزعل و بعضی از شورش هاي پراكنده ي دیگر

  82ص  7
1 

11 
اک ، كه از طریق خ كمك هاي تداركاتی و تسليحاتی انگلستان و آمریكاو آنان با بهره گيري از سرماي زود هنگام زمستان 

 115ص  9ایران به آنها می رسيد. درس 
1 

 



 

63 

 

   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

 1 122ص  8درس  سرنگونی دولت دكتر مصدقبود .  حاصل توافق آمریكا و انگليس 12

13 

از پيروزي انقالب به جنگ مسلحانه روي آوردند . آن ها كه در آغاز تفكر اسالمی داشتند ولی به مرور زمان دجار انحراف  قبل

پس از پيروزي انقالب سازمان مجاهدین خلق ) منافقين(  131ص  11فكري شدند و به ماركسيسم تمایل پيدا كردند. درس 

 11دم عادي را در كوچه و بازار به شهادت رساندند. درس رالن و شماركثيري از مترور را آغاز كردند و عده ي زیادي از مسئو

  151ص 

 ترور ( –گرایش به ماركسيسم  –انحراف فكري  –)جنگ مسلحانه  كليد واژه:

1 

15 

تهيه  -3تشویق برادران ، همسران و فرزندان براي حضور در جبهه  -2حضور زنان در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ 

سداري از حریم خانواده اپ -4پرستاري از رزمندگان مجروح در بيمارستان ها  -5و آماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان 

 ذكر دو مورد كافی است.()نمره  4/1)هر مورد  – 147-146ص  12در غياب همسران رزمنده. درس 

1 

14 
ایجاد حزبی واحد و  منحل كردن احزاب موجود،  شاهنشاهی برگزاري جشن تاجگذاري و جشن هاي دو هزار و پانصد ساله ي

 128ص  11. درس  به نام رستاخيز
5/1  

16 

طراحی كودتایی را كردند و قصد داشتند با استفاده از امكانات نظامی پایگاه هوایی شهيد نوژه همدان ، محل سكونت حضرت 

 153ص  11اسالمی را ساقط كنند. درس امام و برخی از مراكز پایتخت را بمباران و نظام جمهوري 

 ساقط كردن نظام جمهوري اسالمی  –بمباران  –كودتا  كليد واژه :

5/1  

17 

نمایندگان مجلس شوراي ملی در مخالفت با اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي ، دولت را مكلف ساختند كه براي گرفتن 

اقدامات الزم را انجام دهد . در واقع ضمن اعتراض به قرارداد نفتی تمامی حقوق ملی در موضوع نفت جنوب مذاكره كند و 

 116ص  8ایران وانگليس ، انتقاد از آن در محافل سياسی و مطبوعاتی آغاز شد.درس 

ضوع انتقاد از مو –اعتراض به اعطاي نفت جنوب  –مذاكره در خصوص نفت جنوب  –) مخالفت با امتياز نفت شمال  كليد واژه:

 ( نفت جنوب

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


