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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 خانوادگی :نام و 

 انیطاهر میمر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمله هاي صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.

 تاریخ نگاري سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود.الف( اساس كار 

 ب( حاج مال هادي سبزواري، كتاب اسرارالحكم را به درخواست مظفرالدین شاه نوشت.

 ج( یكی از منادیان وحدت اسالمی و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار سيد جمال الدین اسدآبادي بود.

 نافرجام، فرمان حمله به مجلس را صادر كرد. د( احمدشاه پس از سوء قصد

1 

2 

 قسمتهاي خالی جدول را با توجه به توضيحات كامل كنيد.
 پاسخ شرح حال ردیف

یكی از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلف نویس كه مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه  الف(

 هم بود.

 

  محل نگهداري خزائن نادر شاه افشار ب(

  م 18عثمانی در قرن  لقب كشور ج( 

به این  18دوره اصالحات اساسی و اخذ تمدن جدید غربی در ژاپن در نيمه دوم قرن  د(

 نام معروف است.

 

 

2 

3 

 با توجه به جدول سمت راست، گزینه صحيح را از جدول سمت چپ انتخاب كرده و در پرانتز بنویسيد.
 پاسخ شرح

داشتن كشتی جنگی در دریاي مازندران الف( بر اساس این معاهده ایران از 

 محروم شد. )                                  (

ب( انگلستان با تحميل این قرارداد به حكومت قاجار، افغانستان و هرات را 

 از ایران جدا كرد. )                         (

د.  ضاء شج( نام معاهده اي كه بين ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه ام

)                                   ( 

 تركمانچاي

 گلداسميت

 گلستان

 پاریس

 فين كنشتاین
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5 

 در جاهاي خالی عبارت، مناسب بنویسيد.

 نویسنده كتاب تاریخ بيداري ایران ........................... است.

 درایت ........................... بر تخت نشست.پس از مرگ محمدشاه، وليعهد او ناصرالدین ميرزا نادر با 

 با انحالل مجلس شوراي ملی بار دیگر استبداد برقرار شد و این به ........................ معروف است.

 بر اساس پيمان ....................... مستعمرات آلمان ميان متفقين تقسيم شد.

1 

4 

 گزینه مناسب را انتخاب كنيد.

 روحانی مبارز و خستگی ناپذیري كه در دوران رضاخان، یگانه دشمن سرسخت و جدي وي به شمار می رفت؟( 1

 د( ثقه االسالم تبریزي                   ج( آیت ا... نائينی        ب( آیت ا... مدرس                  الف( تدیّن                

 دتاي سياه در ایران كدام شخصيت بود؟( مهره سياسی انگليسی ها براي انجام كو2

 الف( سيدحسن تقی زاده        ب( یحيی دولت ابادي        ج( سيدضياء الدین طباطبایی    د( رضاخان

 ( با ورود كشور ............ به صحنه جنگ جهانی دوم جبهه ي قدرتمندتري در برابر كشورهاي محور شكل گرفت.3

 د( فرانسه                      ج( ژاپن                          ب( ایتاليا                        الف( آمریكا                

 ( یكی از مهم ترین تحوالت جهان پس از جنگ جهانی دوم چه بود؟5

 الف( فریاد استقالل طلبی و مخالف با استعمار در آسيا

 ب( بمباران هيروشيما و ناگاساكی

 كمونيستها در چين ج( به قدرت رسيدن

 د( ورود نيروهاي متفقين به ایران

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 :

 انیطاهر میمر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 الف( یك مورد از پيامدهاي جنگ جهانی اول را نام ببرید؟

 ب( شروع جنگ جهانی اول با چه رویدادي بود؟

 تأسيس سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم چه بود؟ج( هدف از 

 د( نخست وزیر رزم آرا توسط چه كسی و چه گروهی ترور شد؟

2 

7 

 در مورد اصطالحات زیر توضيح دهيد.

 الف( جنگ سرد

 ب( سياست موازنه منفی

5/1  
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9 
 سواالت تشریحی:

 نفت را بنویسيد. )ذكر دو مورد(مهم ترین اقدامات انگستان براي ممانعت از ملی شدن 
1 

 1 چه تغييراتی در تصویب نامه قانون انتخابات انجمن ها ایالتی و والیتی ایجاد شد؟ 1351در سال  8

 1 اقامت چند ماهه ي امام خمينی در فرانسه چه نتایج مهمی براي انقالب ایران داشت؟ 11

5/1 انجام داد؟رضاشاه در زمينه بازسازي ارتش چه اقداماتی  11  

12 
پس از پيروزي انقالب اسالمی دولت و موقت )مهندس بازرگان( براي استقرار نظام سياسی جدید چه كارهاي مهمی انجام 

 دادند؟
1 

 1 مهم ترین توطئه ها و تالش هایی كه دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی انجام دادند را بنویسيد؟ 13

 1 سال دفاع مقدس چگونه بود؟ 9نقش مردم در طول  15

14 

 ارزیابی و تحليل:

می  «سردار قادسيه»با توجه به سخنان امام خمينی )ره( بگویيد انگيزه و هدف صدام از اینكه در آغاز جنگ تحميلی خو را »

 ناميد چه بود؟

ایرانی كه االن به هم خورده و صدام هم پيش خود فكر كرد و شيطانهاي بزرگ هم این فكر را در او تقویت كردند كه توبه »

 «.هرج و مرج است و ارتش ندارد، حمله كن و اسم خود را مثل سعد و قاص كن و خودت را فاتح قادسيه بخوان

1 
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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 :

 انیطاهر میمر  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 د( غ              ج( ص                  ب( غ                   الف( ص          1

 2 د( انقالب مسيحی               ب( كالت نادر             ج( مرد بيمار اروپا                       الف( خاوري شيرازي       2

5/1 كنشتاین الف( گلستان           ب( پاریس            ج( فن 3  

5 
 الف( ناظم االسالم كرمانی                    ب( ميرزا تقی خان فراهانی

 د( صلح ورساي       ج( استبداد صغير                            
1 

 1 ( ج5                   ( الف     3         ( ج        2                  ( ب        1 4

6 

 صلح ورساي ـ تشكيل جامعه ي ملل )یك مورد(الف( پيمان 

 ب( كشته شدن وليعهد اتریش در شهر سارایوو

 ج( صلح و همكاري ميان كشورها

 د( توسط خليل تهماسبی از اعضاء فدائيان اسالم

2 

7 

ا كه تالف( پس از جنگ جهانی دوم رقابت و بی اعتمادي شدیدي بين شوروي و متحدانش، و آمریكا و متحدانش در گرفت 

 سقوط دیوار برلين و فروپاشی نظام كمونيسم ادامه یافت.

ب( سياست موازنه منفی به پيشنهاد دكتر مصدق به تصویب رسيد كه دولت را از مذاكره و انعقاد قرارداد با كشورهاي خارجی 

 در خصوص نفت ایران بدون تأیيد مجلس منع می كرد.

5/1  

 

5/1  

9 

 اعتصابتحریك كاگران صنعت نفت به 

 فرستادن كشتی هاي جنگی خود به خليج فارس

 طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی

 مورد( 2تهدید اقتصادي ایران  )

1 

8 

 برداشتن دو قيد مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب كنندگان و 

 الف( انتخاب شوندگان

 سوگند خوردن به كتاب آسمانیب( حذف قيد سوگند خوردن به قرآن مجيد و تبدیل آن به 

1 

11 
 ـ ایشان با استفاده از امكانات تبليغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حكومت پهلوي را افشاء می كردند.

 ـ امكان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد، و پيام هاي ایشان با شتاب بيشتري در ایران منتشر شد.
1 

11 

  .با هدایت انگليسی ها بوجود آورد نيروهاي سه گانه ارتش را

 به نو كردن ارتش پرداخت.

 قانون نظام وظيفه عمومی را به تصویب رساند. 1315در 

5/1  

12 

 ـ برگزاري همه پرسی تعيين نظام سياسی جدید

 ـ تدوین قانون اساسی

 ـ شكل گيري هيأت دولت بر اساس قانون اساسی )دو مورد(

1 

 1 مورد(5ترور شخصيتها و مردم انقالبی ـ حمله نظامی آمریكا به طبس ـ طراحی كودتا )ایجاد آشوب و نامنی ـ  13

15 
 حضور مستقيم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز 

 مشاركت در تأمين بخشی از هزینه هاي مادي جنگ از طریق كمكهاي داوطلبانه
1 

14 

 تسلط بر خليج فارس و جدا كردن خوزستان از ایران

 نابودي اقنالب اسالمی و جلوگيري از انتشار افكار انقالبی در ميان مردم عراق 

 مورد( 2رسيدن به رهبري در جهان عرب )

1 

 


