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 باسمه تعالی
 

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

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

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

 نمره نامه دارد(سوًاالت )پاسخ  ردیف

1 

 جمله هاي صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.

 از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی توجه به  سنجش ونقد منابع است. -الف

در دوره سلطنت ناصرالدین شاه  با ورود محصوالت جدید كشاورزي  از اروپا به ایران  تحولی عظيم  در تغذیه ایرانيان  -ب

 ایجاد شد.

فعاليت سياسی و مبارزه امام خمينی )ره( با اعتراض به  تصویب  نامه انتخابات انجمن هاي ایاالتی و والیتی  اولين مرحله -ج

 اغاز شد.

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(

 فتحعلی خان آخوند زاده  -1 .را بازتاب داد نخستين كسی كه واقعيت قتل امير كبير -الف

 محمد جعفر خورحوجی -2 .او معتقد بود كه مورخان جدید اروپایی به حكمت تاریخی دست یافته اند -ب

 ميرزا آقاخان كرمانی -3                               .یكی از شاخص ترین آثار رادر تایيد مشروطه نوشت-ج

 ميرزا ي نائينی -5 

  محمد حسن خان اعتمادالسلطنه-4

55/0  

3 

 در جاهاي خالی عبارات مناسب را بنویسيد.

 اولين روزنامه ي ایران را ميرزا صالح شيرازي باعنوان ...........................در تهران منتشر كرد. -الف

 ..........................را جانشين شریف امامی كردشاه پس از سركوب تظاهرات دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران  -ب

  علی امينی آغاز شد. ( در زمان نخست وزیري1351در سال )   ..نخستين مرحله برنامه هاي اصالحی  شاه با عنوان ........-ج

55/0  

5 

 : ديرا انتخاب كن مناسب هاي  نهیگز

 كشور ،صدمه شدیدي به صنایع ایران در دوران قاجار وارد كرد؟كاالهاي اروپایی به ویژه محصوالت صنعتی كدام -الف

 روسيه-5انگليس                     -3آلمان                      -2فرانسه                              -1

 بعد از پيروزي  كودتاي سياه چه كسی به نخست وزیري رسيد؟ -ب

 مشيرالدوله-5قوام السلطنه              -3              رضاخان -2سيد ضياءالدین طباطبایی     -1

 رضاخان در دوره نخست وزیري براي  زمبنه سازي  انتقال قدرت براي خود در كشور به كدام اقدام دست زد؟ -ج

      .شيخ خزعل را سركوبی كرد -2                                   .  ارتش منظمی تشكيل داد-1

 احمد شاه را به سفر اروپا تشویق كرد. -5                      .نظام جمهوري دركشورشدخواستار  -3

55/0  

4 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 راه پيشرفت و توسعه كشور چيست؟  رضاخان تصور می كرد كه مهمترین-الف

 هيئت هاي موتلفه اسالمی چه اموري را محور كار خود قرار دادند؟ -ب

 بيشترین حضور مردمی در هشت سال دفاع مقدس در قالب چه نيروهایی بود؟   -ج

 استعفا داد؟    1331چرا مصدق در تير  -د

با چهل 111بررسی شواهد و مدارک:زمانی كه به تأدیب جهال و رفع اغتشاش والیت،مركب همایون شاهنشاه)محمدشاه(-ه

دید...ميرغصبان خون اشرار ریخته...آحاد ناس به عراده توپ و چهل هزار قشون...تشریف فرماي اصفهاان گر

ذكر))وانفسا((گرفتار،فردي از افراد را یاراي گفتار نبود.عاقبت تدبير شفاعت به دست تقليد این جماعت بود كه روزي جهت 

فيان و وتفریح شاهنشاه مبرور بقال بازي و اسباب خوانچه به حضور بردند...بی عدالتی هاي...مستحفظين و محصلين و مست

مباشران تمام ظاهر كردند،همان روز از خاصيت این حكمت عملی،موكلين ممنوع،متهمين معاف،بقایا بخشيده شدند)تحویل 

 (.97دار اصفهانی،جغرافياي اصفهان،ص

 ؟هنرمندان پيام مظلومان و ستم ماموران حكومت را چگونه به گوش محمد شاه رساندند-1

3 



 

28 

 

 

 

   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 :

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

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

6 
 سواالت تشریحی

  ه( در طول دوران تبعيد چه بود؟  فعاليت هاي سياسی امام خمينی)ر
55/0  

55/0 م  به اختالفات خود در كدام مناطق پایان دادند؟   1817انگلستان و روسيه  درمعاهده   7  

 1 مهمترین مسائل و مشكالت جهان در فاصله  دوجنگ جهانی را بنویسيد 9

 1 دالیل ضعف  امپراطوري عثمانی هم زمان با روي كار آمدن حكومت افشاریه چه بود؟   8

   1 چرا شاهان قاجار قادر به اعمال قدرت استبدادي خود نبودند؟ذكر یك مورد كافی است. 11

   1 زمينه ها وعلل فكري وفرهنگی انقالب  مشروطه را فقط نام ببرید. 11

 1 گرایش به آلمان را در پيش گرفت؟چرا رضا شاه سياست   12

 1 چه بود؟     1349ابان  13علت تسخير سفارت آمریكا توسط دانشجویان در  13

 1 چرا امام خمينی )ره(  بنی صدر را از فرماندهی كل قوا بركنار كرد؟    15

5/1 مهمترین انگيزه ها و اهداف صدام از شروع جنگ عليه ایران را بنویسيد. 14  

 2 تحوالت شرق آسيا را بعد از جنگ جهانی دوم ارزیابی كنيد. 16

17 
 31نقش اتحاد ویكپارچگی  سران نهضت  ملی شدن صنعت نفت  را در پيروزي و شكست نهضت   در قبل وبعداز قيام 

 تيربررسی كنيد.
2 
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

55/0 126ج(صحيح    صفحه                         42ب(صحيح   صفحه                                2الف(غلط      صفحه 1  

55/0 71نایينی صفحهج(ميرزا         6ب(ميرزا اقاخان كرمانی  صفحه      4الف(محمد جعفر خور موجی    صفحه  2  

55/0 124ج(اصالحات ارضی   صفحه                135ب(غالمرضا ازهاري صفحه                12الف(كاغذ اخبار   صفحه  3  

55/0 82ج(خواستار نظام جمهوري شذ صفحه       81ب(سيدضياالذین طباطبایی  صفحه                     41الف (انگليس  صفحه  5  

4 

 (4/1)85الف(تقليد ازغرب واشاعه ي فرهنگ غربی صفحه

 (4/1)131ب(مبارزه مسلحانه وترور سران حكومت پهلوي صفحه

 (4/1)146ج(نيروهاي بسيج وجهاد سازنذگی صفحه 

 (1)121د(از شاه خواست پست وزارت جنگ وفرماندهی ارتش را دریافت كند چون شاه مخالفت كرد استعفا نمودصفحه 

 (4/1نش اموز در بيان مطلب كفایت ميكند)ه(استدالل دا

3 

6 
 صدور اعالميه به مناسبت هاي مختلف,فرستادن پيام به سران و مردم كشور هاي مختلف,تدریس مباحث والیت فقيه 

 128صفحه 
55/0  

55/0 91به اختالفات خود در ایران ,افغانستان و تبت پایان دادن صفحه  7  

9 
قراردادهاي صلح ورساي,ضعف جامعه ملل,ظهور حكومت هاي خودكامه تك حزبی و نظاميگرا صلح ناپایدار و ناخشنودي از 

 87صفحه 
1 

8 
 ،سياست هاي خشن و نادرست عثمانی ها در برخورد با اقليت هاي قومی و مذهبی، گستردگی قلمرو و تنوع اقوام وادیان مذاهب

 24صفحه دخالت هاي زنان حرمسرا در امور كشوري و فساد سران سپاه 
1 

11 
فاقد ابزار الزم مانند نظام اداري و ارتش ثابت و حرفه اي براي اعمال قدرت بودند,نفوذ اجتماعی و دینی روحانيت و مرتجع 

 37قدرت سياسی و نظامی ایالت و نفوذ و دخالت قدرت هاي استعمارگر صفحه ، شيعه
1   

11 
 اسالمآموزه هاي عدالت خواهانه و ظلم ستيزانه دین -1

 63و62ترویج اندیشه نو درباره حكومت و نشر آثار انتقادي صفحه -2
1   

12 
در زمان جنگ جهانی اول بهترین راه مساعدت به آلمان این بود كه سياستمداران انگليسی به روساي كشور هاي تحت سلطه 

 86سازد صفحه  خویش دستور دهد تا امكان فعاليت تجاري و صنعتی آلمان را در این كشور ها فراهم
1 

13 
تداوم دشمنی ها و توطئه هاي دولت آمریكا عليه انقالب اسالمی و دخالت در امور داخلی ایران از جمله اجازه ورود به محمد 

 139براي سفر به آن كشور صفحه رضاشاه پهلوي
1 

15 

و و به گروهاي منحرف و معاند مانند  با اختالف افكنی ميان مسئوالن و نهادهاي نظام روز به روز از خط امام فاصله گرفت

سازمان مجاهدین خلق نزدیك شد و با شروع جنگ تحميلی نيز نيروهاي سپاه پاسدارن را در تنگناي مالی و تسليحاتی قرارداد 

 155و زمينه سقوط خرمشهر را فراهم آورد صفحه 

1 

14 

جدایی جزایر سه گانه ابوموسی تنب كوچك و بزرگ  حاكميت بر آبراه مهم اروند رودو دسترسی و تسلط بر خليج فارس و-1

 و استان خوزستان در ایران

 تضعيف و نابودي انقالب اسالمی و جلوگيري از انتشار افكار انقالبی در ميان مردم عراق و مسلمانان سایر كشور ها-2 

 158رسيدن به رهبري جهان عرب و ایفاي نقش ژاندارمی در منطقه.صفحه -3 

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

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

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

 نمره پاسخنامه ردیف

16 

ژاپن پس از شكست در جنگ جهانی دوم به اشغال آمریكا درآمد.قانون اساسی جدید آن كشور دموكراسی را تقویت و قدرت 

سياسی را از اختيار امپراتور و فرماندهان نظامی خارج كرد و به نمایندگان منتخب سپرد.ژاپنی ها نيز با سخت كوشی به موفق 

اقتصاد جهانی تبدیل شد و ميزان توليد آن به ميزان توليد سال هاي آغازین جنگ جهانی دوم رسيد.به ترین قدرت پيشرو در 

قدرت رسيدن كمونيست ها در چين.پس از شكست و تسليم ژاپن جنگ داخلی در چين ميان ملی گرایان و كمونيست ها شدت 

ا ند.سرانجام كمونيست ها به رهبري مائو بر ملی گراهگرفت.آمریكا از ملی گرایان و شوروي از كمونيست ها پشتيبانی ميكرد

پيروز شدند و جمهوري خلق چين را تاسيس كرد.حكومت و حزب كمونيست چين با وجود داشتن رابطه دوستانه با حكومت و 

 111حزب كمونيست شوروي همواره سياستی مستقل را دنبال كرده است.صفحه

2 

17 

یكپارچگی احزاب و گروهاي سياسی و مذهبی مختلف بر محور مبارزه با استعمار نهضت ملی شدن صنعت نفت با اتحاد و 

انگليس آغاز شد.با همدلی و یگانگی دكتر مصدق و آیت اهلل كاشانی موانع داخلی و خارجی یكی پس از دیگري از سر راه 

ير كرد  همكاري و اتحاد رهبران تير شرایط تغي 31برداشته شد و موفقيت هاي بزرگی به دست آمد اما پس از پيروزي قيام 

شخصيت ها و احزاب و گروهاي دست اندر كار نهضت بر اثر غلبه روحيه لجاجت خود محوري قدرت طلبی و منفعت جویيهاي 

فردي و گروهی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد.با گسترش اختالف ها و نزاع هاي سياسيميان شخصيت ها و گروهاي ملی و 

 121اهداف نهضت ملی شدن نفت به فراموشی سپرده شد.صفحهمذهبی منافع كشور و 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


