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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 :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جمله هاي صحيح وغلط را مشخص كنيد ودر پاسخ نامه بنویسيد.

 روزنامه وقایع التفاقيه پس ازمرگ امير كبيربعد ها به روز نامه دولت عليه ایران تغييرنام داد.  ص       غ  -الف

 مونتسكيواز روشنفكران فرانسه،از تفكيك قواي سياسی و حقوق بشر دفاع می كرد.               ص       غ -ب

 محمدشاه بدنبال سوءقصداز سوي مشروطه خواهان،مجلس را با نيروي قزاق به توپ بست.    ص       غ    -ج

 

25/0  

5    ./

25./  

2 

 ودرپاسخ نامه بنویسيد.)یك مورد اضافی است(ینه صحيح را ازستون سمت چپ انتخاب نموده زگ

 عهدنامه پاریس    -1       ایران از داشتن كشتی جنگی در دریاي مازندران محروم شد.                    -الف

 اشتاینقردادفين كن -2افغانستان وهرات از ایران جدا شدند.                                                              -ب

 عهدنامه گلستان -3هيئت نظامی فرانسوي براي تعليم وتجهيز سپاه به  ایران آمدند.                        -ج

 عهدنامه آخال-5روسيه شرق دریاي مازندران)خوارزم وماورالنهر(را تسخيركرد.                           -د

 قردادگلد اسميت-4                                                                                                                         

1 

3 

 به سئواالت چهار گزینه اي زیرپاسخ دهيد.)فقط یك گزینه صحيح است.(

 داد كه بود ؟نخستين كسيكه واقعيت قتل امير كبير راباز تاب -الف

 ميرزا رضا خان كرمانی )    (-2محمد حسن خان اعتمادالسلطنه)   (                        -1

 ميرزافتحعلی خان آخوندزاده)   ( -5محمد جعفر خورموجی )   (                                     -3

 در قرن هيجدهم ميالدي به كدام كشور لقب مردبيمار اروپا داده شد؟     -ب

 روسيه )    (-5    عثمانی )   (                -3              فرانسه)   (             -2ایتاليا )   (              -1

 چه كسی به نخست وزیري منصوب شد؟32مرداد 29بدنبال كودتاي-ج

 )   ( رزم آرا ارتشبد -5قوام السلطنه)   (           -3                 (   سرلشگرزاهدي)-2(       دكترمصدق)  -1

   

25./  

    

25./  

   

25./  

5 

 جاي خالی راباكلمه مناسب  پركنيد.

 ش انجام پذیرفت.1294مرداد15صدورفرمان مشروطه توسط............ در -الف

 ومبانی مشروطه رامغایربااسالم شمردوخواستاربرپایی نظام............شمرد.شيخ فضل اهلل نوري اصول -ب

 قيام مهدیون در سودان به رهبري مهدي سودانی عليه استعمار................ صورت گرفت.-ج

 در زمان مظفرالدین شاه،امتيازكشف واستخراج نفت وگازبه به سرمایه دارانگليسی...............داده شد.-د

   

52  ./

25    ./

25    ./

25./  

 

 مفاهيم واصطالحات ذیل راتوضيح دهيد.

 انقالب ميجی:-الف

 محاكم عرف:-ب

1 

4 
 به سئواالت زیر پاسخ مناسب بدهيد.  

 دو ویژگی تاریخ نویسی سنتی را ذكركنيد.

 

5./  

/.5 دوموردازشرایط نادر براي پذیرش سلطنت در شوراي مغان چه بود ؟ 6  

/.5 كشاورزي در عصر قاجایه،چه نتایجی رابدنبال داشت؟تجاري شدن  7  

/.5 جنگ جهانی دوم با كدام حادثه پایان پذیرفت؟ 9  

/.5 تصویب نامه انجمن هاي ایالتی ووالیتی چه تغيراتی درقانون انتخابات ایجاد كرد؟ 8  

/.5 ببرید.دومورد ازگروههاي مسلح مردمی كه عليه رژیم پهلوي فعاليت می كردند نام  11  

/.5 هدف ازتشكيل جهادسازندگی به فرمان امام خمينی ره چه بود؟ 11  

/.5 نظاميان آمریكایی با پياده كردن نيروهاي ویژه در صحراي طبس چه منظوري داشتند؟ 12  

/.5 رهبري امام خمينی ره در زمان جنگ چه آثارونتایجی رابه دنبال داشته است؟)یك مورد( 13  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

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

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

/.5 علل عقب ماندگی وناتوانی در برابر دولت هاي اروپایی درعصر قاجاریه چه بود؟ 15  

/.5 درجریان جنگ جهانی اول،دولت موقت ملی چرا ودركجا تشكيل شد؟ 14  

 1 رضا شاه پهلوي دردوران سلطنت،چه اصالحاتی راانجام داد؟ 16

 1 درراستاي سياست توسعه ي روابطایران وآلمان،به رضا شاه چه اجازه اي داد؟دولت انگليس  17

 1 پيشنهاد سازمان ملل متحد،براي تشكيل دولت صهيونيستی اسرائيل چه بود؟ 19

 1 مهم ترین ویژگی هاي دوران جنگ سرد راذكر كنيد. 18

 1 منظور ازطرح سياست موازنه منفی دكتر محمد مصدق چه بود؟ 21

5/1 مورد(3دولت انگلستان براي جلوگيري ازملی شدن صنعت نفت دست به چه اقداماتی زد؟ )ذكر 21  

 1 چه نتایج مهمی رابراي انقالب اسالمی به دنبال داشت؟ 47هجرت واقامت امام خمينی ره درپاریس درسال 22

 1 مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان چه كسی و چرا تشكيل شد؟ 23

5/1 مورد(3مسلمان ایرانی درجریان هشت سال دفاع مقدس چه نقشی راایفاء كردند؟)ذكرزنان  25  
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 باسمه تعالی

 

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

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

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

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 /.24بارم هركدام-(68)ص-(،ج:غلط29)ص-( ،ب:صحيح12)ص-الف: صحيح 1

 1 /.24بارم هركدام-(55)ص 5(،د:54) 2(،ج:55)ص 1(،ب:53)ص 3الف: 2

25/1 /. 24بارم هر كدام -(122)ص 2(، ج:24)ص 3(، ب:4)ص 3الف: 3  

 1 /. 24( بارم       هركدام122( د:دارسی )ص77(،ج:انگلستان)ص71(،ب:مشروطه مشروعه)ص64الف:مظفرالدین شاه)ص 5

4 

م باعزم واراده اي محكم به اصالحات اساسی واخذ تمدن جدید غربی اقدام  18الف:ژاپن درنيمه دوم قرن

 /.(4()112كردندوازنظرسياسی،اجتماعی،اقتصادي،فرهنگی متحول شد. )ص

ب:سازمان قضایی عصرقاجار كه تخلفات وجرائم سياسی وامنيتی مانندشورش،سرقت،نزاع وعدم پرداخت ماليات رسيدگی 

 /.(4()51می كردند. )ص

1 

/.5 /.(4()2تاكيد بر تاریخ سياسی ونظامی و..... )ص-داشتن روحيه تملق وچاپلوسی 6  

/.5 /.(4( )17حل اختالفات مذهبی باعثمانی)ص-2موروثی شدن سلطنت در خاندان او،-1 7  

/.5 /.(4()41افزایش در آمد مالكان ومشاركت تجار خارجی وداخلی درصدور برخی محصوالت كشاورزي مثل :پنبه وتریاک)ص 9  

/.5 /.(4()116هاي آمریكایی)صبمباران اتمی دو شهرهيروشيما وناكازاكی ژاپن توسط هواپيما  8  

/.5 /.(4()126حذف قيد سوگند به قرآن مجيد)ص-2برداشتن دوقيدمسلمان ومرد بودن انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان-1 11  

/.5 /.(4()131مجاهدین خلق)ص-2حزب ملل اسالمی،-1 11  

/.5 /.(4( )138عمران،آبادانی ورفع فقر ومحروميت در روستاها)ص 12  

/.5 /.(4()152تسخيرچند مركز درتهران وخارج كردن آمریكایيان بازداشتی از ایران بود.)ص 13  

/.5 /.(4( )144تبعيد كامل مردم ومسئوالن ازفرامين امام ره در روند جنگ)ص 15  

/.5 /.(4()65موردص2استبدادسياسی،نبود قانون وفساد،بی لياقتی زمامداران) 14  

5/0 /.(4()96تهران،كرمانشاه)ص نزدیك شدن ارتش روسيه به 16  

 1 (1()83اسكان عشایر)ص-5احداث خط آهن سراسري،-3ایجاد ارتش منظم،-2بازگشت به حكومت استبدادي،-1 17

19 
امكان فعاليت هاي تجاري وصنعتی آلمان در ایران فراهم گردیدورضا شاه درهاي كشور رابروي سرمایه هاي آلمانی 

 (1()86گشود.)ص
1 

 1 (1()111پيشنهادتقسيم سرزمين فلسطين به دوكشور عربی ویهودي راتصویب كرد.)ص 18

 1 (1()118برقراري اتحادها وپيمان هاي سياسی ونظامی مانندناتو ،ورشو)ص-2مسابقه تسليحاتی وعلمی،-1 21

 1 (1()116ایستادگی دربرابرامتياز خواهی دولت هاي سلطه جو بود)ص 21

22 
طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی،تهدیداقتصادي ایران باتعطيلی شعب بانك انگليسی،تحریك كارگران صنعت نفت 

 ( 4/1()118به اعتصاب گسترده از طریقمنع شركت نفت ایران وانگليس از پرداخت فوث العاده دستمزدآنان)ص
5/1  

23 
كردند،امكان مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد وپيام هاي امام با شتاب با مصاحبه وسخنرانی جنایات پهلوي راافشا می 

 (1()135بيشتري درایران منتشر شد)ص
1 

 1 (1()155براي رفع اختالف مجلس وشوراي نگهبان تشكيل شد)ص-مان امام خمينی رهبه فر 25

24 
تهيه -3همسران،فرزندان خویش براي حضور درجبههتشویق برادران، -2حضور در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ-1

 (4/1()146وآماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان اسالم)ص
5/1  
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
 (12ص 1()درس 1,24صحيح ) -ب                   (3ص 1()درس  1,24غلط )  -الف -1دسته اول: 

 (51ص 3( )درس1,24غلط   )  -د                      22ص  2(درس 1,24غلط)  -ج                      
1 

2 
 (     6ص 1()درس 1,24)  5-ب          (                             4ص  1()درس 1,24)  3 -الف -2

                                                                (                                                                                                                            34ص  2()درس 1,24)   1 -د          (                            27ص  2()درس 1,24)  4 -ج      
1 

3 
 (55ص 3()درس 1,24معاهده گلداسميت) -(        ب 54ص 3() درس1,24معاهده فين كنشتاین)  -الف -3

 (              53ص 3() درس 1,24معاهده تركمانچاي )  -(                     د53ص  3() درس 1,24معاهده آخال )  -ج      
1 

5 

 کبهره برداري از منابع و اسناد و مدار -2استفاده از روش تحقيق علمی -1الف(  -5

 ساده نویسی-5گزینش و نقد  -3 

 (6ص  1()درس 1,4از نتایج تحقيقات علومی چون باستان شناسی و .... استفاده ميشد.)  -4 

 (24ص  2() درس  1,4ب( بهانه دفاع از حقوق اقليت ها   ) 

 (31ص  2()درس  1,4ج( گسترش استعمار، و گسترش استثمار) 

 نفوذ اجتماعی و دینی و روحانيت -2و نظام اداري فاقد ابزارهاي الزم مانند ارتش  -1د( 

 (37ص 3()درس1,4دخالت هاي استعمارگران )دومورد كافی است(    ) -5قدرت سياسی و نظامی ایالت -3

2 

4 
 (71ص 4( )درس 1,24غ ) -ب                 (58ص 5()درس 1,24ص)  -دسته دوم: الف- 1

 (95ص  6( ) درس1,24غ ) -(                  د73ص  4( درس 1,24ص ) -ج                       
1 

6 
 (71ص  4( ) درس 1,24) 1-(                                   ب44ص  5( )درس1,24) 5 -الف -2

 (98ص  6( ) درس 1,24) 2 -(                                    د63ص  4( ) درس1,24)  6 -ج     
1 

7 
 (95ص  6( ) درس 1,24پيمان ورساي )  -(                ب91ص  6( ) درس 1,24)  1817قرارداد -الف-3

 99ص  6( ) درس 1,24) 1818قرارداد  -(                 د96ص  6( ) درس 1,24) 1814قرارداد   -ج     
1 

9 

 (45ص  5( ) درس1,4فراهم آوردن شرایط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف است ) -الف-5

 ( 66ص  4( ) درس1,4تاسيس عدالت خانه)  -ب     

 (67تشكيل هيئت وزیران به ریاست نخست وزیر)ص -2(                    67تشكيل مجلس شوراي ملی)ص -1 -ج     

 (69گسترش احزاب و انجمن ها و روزنامه ها) ص-5   ( 67تدوین و تصویب قانون اساسی )ص  -3          

ذكر دو مورد كافی -(1,4ازكل درس()  تبدیل حكومت سلطنتی به حكومت مشروطه سلطنتی )استدالل دانش آموز-4

 است.        

 (91ص  6( ) درس 1,4كشته شدن وليعهد اتریش توسط یك جوان صربستانی است.) -د     

2 

8 
 (111ص  9( ) درس 1,24)  2 -(                                      ب89ص  9( ) درس 1,24)  3 -الف

 (142ص  12( ) درس 1,24)  3 -د                                 (139ص  11( ) درس 1,24)   5 -ج
1 

 0755 (124ص11( )درس1,24علی امينی) -(1,24اصالحات ارضی) -(    ب132ص  11( ) درس 1,24حاج مصطفی خمينی )  -الف 11

11 

 پاسخ كوتاه دهيد

 (128ص 11( ) درس1,4تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجري شمسی كرد. ) -الف

 (118ص 9( ) درس 1,4با سقوط دیوار برلين و فروپاشی نظام كمونيسم.)  -ب

 (85ص  7( ) درس 1,4مهار كردن نيروهاي رزمی عشایر بود.) -ج

 این اقدامات نتيجه مهمی به همراه نداشت. -2اكثریت این گروه ها دستگير، زندانی یا اعدام می شدند.           -1 -د

 شخصيت هاي سياسی و مذهبی از مبارزه مسلحانهعدم حمایت  -3

 اكثریت ماهيت كمونيستی داشتند و مورد حمایت شخصيت هاي مهم نبودند. -5    

3 
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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 :

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

 نمره پاسخنامه ردیف

 

 ذكر دو مورد-(131ص 11( ) درس 1,4استدالل دانش آموزان در بيان مطالب كفایت می كند. ) 

دو كشور خواسته شده از كاربرد زور خودداري كنند و از راه هاي مسالمت آميز و حقوق بين  در حمله عراق به ایران، از -1 -ه

 (3فعاليت 141ص  12( )درس 1,4المللی حل نمایند، اما در حمله عراق به كویت حمله را محكوم كرده است.)

 (1,24رد)ذكر یك مورد كافی است()ایران و عراق را به هر پيشنهاد مناسب، ميانجيگري، راههاي مسالمت آميز ملزم ك -2-ه

 (3فعاليت 141ص  12() درس 1,24عراق و كویت را به مذاكرات فشرده ملزم كرد.)       

 

12 

 تبليغات گسترده، عليه احمدشاه كه او را نسبت به سرنوشت مملكت بی اعتنا نشان دهد.-1

 ممانعت انگليسی ها از بازگشت احمدشاه به ایران-2

 احمدشاه عالقه اي به كشور ندارد در نتيجه تبليغات عليه اوباور مردم كه -3

 سركوب شيخ خز علی و شورش هاي پراكنده دیگر-5

 ( ) ذكر دو مورد كافی است.(82ص  7( ) درس 1ایجاد امنيت و افزایش محبوبيت رضا خان)-4

1 

13 

 .دیكتاتوري تك حزبی داشتندنظام  -3نژاد پرست             -2هر دو ملی گراي افراطی               -1

 .سازمانهاي پليسی، امنيتی، مخفی داشتند -4                .             هر دو خود را پيشوا یا دوچه می ناميدند-5

 بدنبال احياي كشوري قدرتمند بودند) ذكر مورد كافی است(-6

1 

15 

براي روس ها و انگليسی ها اهميت یافت و از سوي دیگر در پی هجوم ارتش نازي به خاک شوروي، حفاظت از منابع نفت -3

 خاک ایران مناسب ترین مسير براي رساندن كمك تسليحاتی و تداركاتی متفقين به نيروهاي شوروي بود.

كليد واژه:) هجوم نازي به شوروري، حفاظت از منابع نفت، خاک ایران مناسب ترین مسير، كمك تسليحاتی به شوروي، هر 

 (119ص  9( ) درس 1لمات توسط دانش آموز اشاره شود بخشی از نمره منظور شود.()كدام از ك

1 
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 یعنی ایستادگی در برابر امتياز خواهی دولت هاي سلطه جو.«: موازنه منفی»-5

 ( 116ص8( ) درس 1,4تسليم شدن در برابر قدرت هاي بزرگ و اعطاي امتياز به آنها )هر كدام «: موازنه مثبت»      
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تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شركت نفت ایران و انگليس از پرداخت فوق العاده دستمزد -1

 فرستادن كشتی هاي جنگی به خليج فارس و تهدید نظامی-2     آنان                                                             

 تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس، تحریم خرید نفت-5مجامع بين المللی     طرح شكایت از ایران در -3

 (118ص  8( ) درس1,4اشاره به دو مورد كافی است هر مورد)-4
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 حضور روحانيون در مبارزات سياسی -2سرنگونی رژیم پهلوي                                               -1

 برجسته شدن رهبري امام خمينی به عنوان مرجع دینی-5اقشار دیگري در جامعه در جمع مبارزان            حضور -3

 نقش و قدرت مذهب در این مبارزه بيشتر شد.-4

 (129ص  11( ) درس1,4)موارد دیگر از نظر مصحح صحيح می باشد()ذكر دو مورد كافی است() هرمورد

1 

19 

 (1,4امكانات تبليغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حكومت پهلوي را افشا می كردند.)ایشان با استفاده از 

 (1,4امكان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد و پيام هاي امام با شتاب بيشتري در ایران منتشر شد)

 (135ص 11اشاره به كلمات خط كشيده كافی است() درس 1,4)هر مورد 

1 
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استفاده از امكانات نظامی پایگاه هوایی شهيد نوژه همدان، محل سكونت حضرت امام و برخی مراكز مهم در قصد داشتند با 

 (1) )اشاره به موارد خط كشيده شده كافی است( پایتخت را بمباران و نظام جمهوري اسالمی ایران را ساقط كنند.

 (153ص11)درس

1 
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 (1,24به فرمان امام خمينی) -(1شوراي نگهبان رسيدگی كند)هدف اختالفات ميان مجلس شوراي اسالمی و 

 (155ص 11( )درس1,24)
1725 
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 تشویق برادران، همسران و فرزندان خویش براي حضور در جبهه-2       حضور در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ-1

 ندگان مجروح در بيمارستان هاپرستاري از رزم-5          تهيه و آماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان-3

 (147و  146ص  12( ) درس 1)ذكر دو مورد كافی است( )     پاسداري از حریم خانواده در غياب همسران رزمنده-4

1 

 


