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 باسمه تعالی

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

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محبوبه منظوری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 صحيح و غلط بودن عبارت هاي زیر را مشخص نمایيد:

 صحيح           غلط        الف(شمس العماره تركيبی از سبك معماري ایرانی و اروپایی هست .                                       

                                                              ب( حمله نظامی امریكا به طبس با موفقيت نيروهاي آمریكایی صورت گرفت.                                    صحيح          غلط       

 پ(مخالفت امام خمينی با رژیم شاه پس از ماجراي كاپيتوالسيون باعث  دستگيري وتبعيد امام به تركيه شد.   

 صحيح           غلط                                                                                                                                                      

 صحيح           غلط                       ت( انقالب صنعتی از كشور آمریكا آغاز شد.                                                             

1 

2 

 نموده و شماره آن را در جدول سمت راست بنویسيد.موارد مرتبط را از جدول سمت چپ انتخاب 

 

 الف( رهبر مباررزات استقالل طلبانه مردم هند عليه استعمار انگلستان بود.)......................(

 ب(رهبر و فرمانده نيروهاي آزادیخواه الجزایر).......................(

 )........................(پ( رهبر بلشویك هاي روسيه 

 ت(رهبر ملی گرایان ایتاليا  ).......................(

 

 

 (امير عبد القادر1

 ( كاوور2

 ( موسولينی3

 ( گاندي5

  (لنين4

1 

3 

 به سئواالت چهار گزینه اي زیر پاسخ دهيد.

 كدام شهرها مرتكب جنایت شدند؟كدام مورد موجب بركناري شوستر و اخراج وي از ایران شد و نظاميان روس در -1

 تبریز و اصفهان -ب( افزایش قدرت سران ایالت    مشهد و تبریز            -الف(  افزایش قدرت سران ایالت

 تبریز و اصفهان  –مشهد و تبریز               د ( دخالت و تهدید نطامی روسيه  –ج(دخالت و تهدید نظامی روسيه 

 جهانی دوم تسليم شد و جنگ پایان یافت؟چگونه ژاپن در جنگ -2

 الف( با تصرف ساحل نرماندي                                           ب( با شكست آلمان در شوروي                       

 شيما و ناگاساكی   ج( با تسليم هيتلر                                                             د ( با بمباران اتمی هيرو

 كدام گزینه بيانگر اندیشه سياسی مونتسكيو است؟-3

 ب(دفاع از حقوق بشر و تفكيك قواي سياسی   الف( اطاعت انسان از عقل                                                       

 د (تشكيل حكومت بر اساس قرداد اجتماعی          ج (تاكيد بر اهميت انتخابات                                             

 كدام مورد از مشكالت جامعه ملل نبود؟ -5

 الف( نداشتن ضمانت  اجرایی الزم و فقدان قدرت الزم             ب ( تهاجم نظامی برخی دولت ها به كشورهاي دیگر                    

 د ( خشونت به كشورهاي ضعيف                          ج ( حضور نداشتن برخی كشورها در این نهاد     

1 

5 

 جاهاي خالی زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

-نخست وزیر دولت موقت انقالب  -مهندس بازرگان  -بنی صدر  -آمریكا-ریيس شوراي انقالب  –آیت اهلل مهدوي كنی  

 آیت اهلل طالقانی( -شوروي 

به امامت ..............................   1349آیينی و مناسكی پس از پيروزي انقالب اولين نماز جمعه تهران در سال  الف(  در بعد

 برگزار شد.

 ب( حزب توده به نفع كشور ............................... در ایران جاسوسی می كرد.

 .............. را از فرماندهی كل قوا بركنار كرد.پ( پس از سقوط خرمشهر امام خمينی ......................

 به پيشنهاد امام خمينی ،مهندس مهدي بازرگان به عنوان ....................................... معرفی شد. 1347بهمن 14ت (در 

1 

4 

 تعاریف و اصطالحات: 

 الف ( گشتاپو:

 ب  ( استعمار نو :

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

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محبوبه منظوري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

6 

 بررسی شواهد و مدارک  

مفاد قطعنامه هاي شوراي امنيت سامان ملل متحد درباره جنگ تحميلی صدام عليه ایران و تهاجم نظامی صدام به كویت را 

 بخوانيد و تفاوت هاي آنها را با ذكر دليل بيان كنيد.

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

ایران و عراق می خواهد از هر گونه كاربرد زور به فوریت خودداري كنند و مناقشه خود را از راه هاي مسالمت آميز و طبق از -1

 اصول عدالت و حقوق بين المللی حل نمایند.

راه  راز آنها مصرانه می خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجی گري ،سازش یا توسل به نهادهاي منطقه اي و یا دیگ -2

 هاي مسالمت آميز را بنا به انتخاب خود ،كه اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهيل كند،بپذیرند.

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

 د .گسترش بيشتر مناقشه منجر شود ،خودداري كنن

 از كوشش هاي دبير كل 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. 1368مرداد  13/  1881اوت  2)  661ب( قطعنامه 

 تهاجم عراق به كویت را محكوم می كند. -1

 نيروهاي خود را بی درنگ و بدون قيد و شرط از كویت بيرون ببرد.از عراق می خواهد تمام  -2

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

نامه عتصميم می گيرد كه مجددا و در صورت نياز تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابير الزم را براي اجراي این قط -5

 بررسی كند.

2 

7 

 به سئواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.

 او خود را وكيل مردم ایران ) وكيل الرعایا ( خواند؟-1

مرداد گروهی از شخصيت ها ي ملی و مذهبی از جمله استادان دانشگاه تشكلی به چه نام پایه گذاري  29پس از كودتاي  -2

 كردند؟

 ایران چه بود؟ هدف رضاشاه از ایجاد ارتش منظم در -3

 از دست دادیم چه كسانی بودند؟   1346دو چهره محبوب كه در سال   -5

                                                                        نام دو نهاد كه پس از پيروزي انقالب وجود آمد را بنویسيد.                                                                       -4

25/2  

9 

    در رابطه با منابع مطالعه تاریخ جدول مفهومی زیر را كامل كنيد.                                                                 

                                                                   

 

                                

                  

                 

 

                                                                                           

                                                            

 

 

                                                                       

1 

 زمينه هاي انقالب مشروطيت

1.................. زمینه های فکری و  

 فرهنگی

..................2 بعد خارجی بعد داخلی

..... 
3.................

... 

 زمينه هاي اقتصادي

شكست ایران در برابر 

 روسيه و انگلستان

4......................  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محبوبه منظوري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

 با توجه به توضيحات داده شده ،شخصيت تاریخی مورد نظر را معرفی نمایيد.) من چه كسی هستم؟(

 جنگ جهانی اول رهبر حزب كوچكی موسوم به فاشيست در ایتاليا بود؟ الف( روزنامه نگار و سياستمدار كه در سال هاي پس از

 متوسل شد؟ 1344ب( ریيس جمهور امریكا كه به شعار دفاع از حقوق بشر در سال 

1 

11 

 قراردادهاي زیر بين ایران دوره قاجار و كدام كشورها منعقد شد؟ نام ببرید.

 .................................( -الف( قرارداد فين كن اشتاین            ) ایران 

 ................................. ( -ب ( قرارداد گلستان                        ) ایران 

5/0  

 1 چرا در دوره قاجار برخی از نشریات در خارج از ایران چاپ می شد؟ 11

12 

 جدول زیر را كامل كنيد.   

 امتياز یا قراردادنام  نام كشور موضوع امتياز

حق احداث راه آهن بهره برداري از منابع 

 سال 71بجزء طال و نقره به مدت 

 سال 24اداره گمركات 

 رویتر ...............................

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

 

 رژي تالبوت

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

 

 اسميتگلد  انگلستان

 

55/0  

 1 حكومت پهلوي با چه بهانه اي تاریخ هجري شمسی را منسوخ كرد؟ 13

 1 خط آهن سراسري كدام بنادر را بهم متصل می نمود و هدف از احداث این راه چه بود؟ 15

14 

 بنویسيد(مشخص نمایيد.) شماره مورد نظر را در باالي نمودار « نمودار خط زمان » وقایع تاریخی زیر را روي 

 امضاي فرمان مشروطه -1

 دوره دوم جنگهاي ایران و روسيه-2

 به توپ بستن مجلس-3

 خاتمه دادن به بقایاي حكومت افشار در خراسان-5

  

      

 محمدعلی شاه 

 ق 1294-1299

 مظفرالدین شاه 

 ق 1313-1294

 ناصرالدین شاه 

 ق 1265-1313

 محمدشاه 

 ق 1241-1265

فتحعلی شاه 

 ق1212-1241

 آقا محمد خان 

 ق1211-1211

                        

1 

 1 دو  مورد از نتایج جنگ جهانی دوم را بنویسيد. 16

 1 دو مورد از مهم ترین اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملی شدن را بنویسيد. 17
5/1 به چه اقداماتی دست زد؟ )  ذكرسه مورد (محمدرضاشاه پهلوي در ابتداي سلطنتش به منظور تحكيم جایگاه خویش  19  
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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  خانوادگی :نام و نام 

 محبوبه منظوری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 ( 24/1د( غلط                      ) هر مورد                  الف( صحيح                   ب( غلط                      پ( صحيح        1

 1 (24/1رد الف( گاندي                     ب( اميرعبدالقادر        پ( لنين                            د( كاوور                    ) هر مو 2

 1 ( 24/1(الف                       ) هر مورد 5( ب                               3           ( د                  2          (ج                   1 3

 1 ( 24/1الف(آیت اهلل طالقانی    ب( شوروي        پ( بنی صدر         ت(نخست وزیر دولت موقت               ) هر مورد  5

4 

 ( 4/1مخفی مخوف آلمان گشتاپو بود كه امنيت داخلی را تامين می كرد.  ) الف(  پليس 

ب( آغاز سلطنت پهلوي دوره جدیدي از تاریخ ایران است كه دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان است كه استعمار 

 ( 4/1نو شهرت دارد. ) 

1 

6 

 در صورت هر گونه تحليل درست نمره داده شود

قطعنامه ایران و عراق بيشتر به جانب داري از عراق پرداخته شده و رسما عراق را محكوم ننموده و اولتيماتوم داده نشده در 

 نمره (2ولی در قطعنامه كویت و عراق به عراق رسما اولتيماتوم داده شده و از كویت جانبداري شده است . ) 

2 

7 

 (                    4/1نهضت مقاومت ملی )-2(                   24/1كریم خان زند )-1

 ( 4/1قيامهاي مردمی سركوب كند و تامين كننده اهداف نظامی انگلستان) -3

 ( 4/1سيد مصطفی خمينی )  -دكتر علی شریعتی-5

 ( دومورد كافيست 4/1بسيج مستضعفان ) -سپاه پاسداران -كميته امداد خمينی –نهضت سواد آموزي  -جهاد سازندگی -4

25/2  

9 
 (  24/1آموزه هاي عدالت خواهانه  )  -2                           ( 24/1سياسی  )  -1

 ( 24/1شكست ژاپن از روسيه )  -5        ( 24/1ترویج اندیشه هاي نو )  -3 
1 

 1 ( 4/1(                ب( جيمی كارتر )  4/1الف( موسولينی  )  8

5/0 ( 24/1(              ب ( روسيه )  24/1الف ( فرانسه    )  11  

 1 ( 1به دليل ماهيت استبدادي دوره قاجار و نبود آزادي بيان برخی در خارج كشور به زبان فارسی روزنامه چاپ كردند )  11

55/0 ( 24/1جدایی سيتان و باوچستان ) -3(  24/1انحصارتوتون و تنباكو  )  -2(     24/1انگلستان ) -1 12  

 1 ( 1به بهانه ناهمخوانی تاریخ هجري شمسی با فرهنگ ایرانی تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجري شمسی كرد. )  13

 1 ( 1انگليسی از جنوب به شمال بود.  ) بندر تركمن را به بندر شاهپور متصل می كرد و هدف ان انتقال سریع نيروهاي  15

 1 (24/1آقامحمدخان ) -5(    24/1محمد علی شاه )  -3(       24/1فتحعلی شاه ) -2(                24/1مظفرالدین شاه ) -1 14

 1 ( ذكر دومورد 1اختالل هاي روحی و روانی )  –بيماري هاي مسري  –گرسنگی  16

17 

تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس خارج كردن سرمایه هاي  -در مجامع بين المللیطرح شكایت از ایران 

شركت نفت و تحریم خرید نفت تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شركت نفت ایران و انگليس 

 ( 1از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان دومورد كافيست ) 

1 

19 

اداي سوگند در مجلس شوراي ملی سوگند خورد سلطنت كند نه حكومت. همچنين امالكی را كه پدرش تصرف كرده هنگام 

بود در اختيار دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانشان بازگرداند. عالوه بر این به مراجع تقليد اطمينان داد كه حجاب را محدود 

 ( 4/1یا ممنوع نخواهد كرد. ) 

5/1  

 

 

 

 


