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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 :

1 

 جمالت صحيح و یا غلط را مشخص كنيد. 

 از مورخان مشهور زمان فتحعلی شاه و از منتقدان تملق گویی بوده است.        « ميرزا محمد جعفر خورموجی » الف( 

 ب( نخستين حلقه چاه نفت در منطقه مسجد سليمان فوران كرد.                     

 در ایران مناسب دید.        ، شاه فرصت را براي ارائه اصالحات1351ج( با رحلت آیت اهلل كاشانی در فروردین 

0755 

 

2 

 كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟ )در ستون سمت چپ یك مورد اضافه است(

 الف( دادن مناطقی در شرق دریاي مازندران به روسيه       

 ب( محروم شدن ایران از داشتن كشتی جنگی در دریاي مازندران                         

 ميليون تومان غرامت به روسيه              4ج( دادن 

 د( جداشدن افغانستان و هرات از ایران                      

 گلستان -1

 تركمانچاي -2

 پاریس -3

 آخال -5

  مفصل -4

1 

 

3 

 خالی عبارات مناسب بنویسيد.در جاهاي 

الف( در دوره قاجار، تجار داخلی و سرمایه گذران خارجی در شهرهاي ...................... و ................... كارگاه هاي كوچك و 

 بزرگ فرش دایر كرده بودند.

 كه به ........................ شهرت دارد.ب( با آغاز سلطنت پهلوي دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود 

 ج( پس از پيروزي انقالب اسالمی، اولين نماز جمعه به امامت ........................ در تهران برگزار شد.

ادت شد( دریادالن نيروي دریایی ارتش در نخستين ماه هاي جنگ با پشتيبانی نيروي هوایی در عمليات ...................... با ر

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

 

075 

 

075 

 

075 

075 

5 

 گزینه ي مناسب را انتخاب كنيد.

 الف( پس از فتوحات ..................... ورود هنرمندان هندي به ایران موجب تلفيق هنر ایرانی و هندي شد.

 لطفعلی خان  -                        5آقا محمدخان  -                    3نادرشاه  -            2كریم خان   -1

 ب( انقالب صنعتی از كدام كشور آغاز شد؟

 روسيه -            5ایاالت متحده آمریكا  –                      3فرانسه  -              2انگلستان  -1

 حمایت .......................... توانست صدراعظم آلمان شود.ج( هيتلر با 

 همه موارد -                    5افسران ارتش  -         3اشراف زمين دار  -       2صاحبان صنایع  -1

 مرداد، چه كسی در ایران نخست وزیر شد؟ 29د( پس از پيروزي كودتاي 

 دكتر مصدق -5           فضل اهلل زاهدي            -                 3وثوق الدوله -2                احمد قوام    -1

 روي كار آمد؟« آشتی ملی»ه( كدام نخست وزیر با شعار 

 بختيار -                       5شریف امامی  -                       3آموزگار  -                     2هویدا  -1

7251  

 

4 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.

 الف( نخستين استعمارگرانی كه به هند وارد شدند كدام كشورها بودند؟

 ب( در دوره نخست وزیري رضاخان و پس از سلطنت وي، یگانه دشمن سرسخت او چه كسی بود؟ 

 تشكيل داد؟ج( در فاصله دو جنگ جهانی، ژاپن به كمك كدام كشورها، دولت هاي محور را 

 چه بود؟ 1353آبان  13د( علت دستگيري امام خمينی )ره( در 

 ه( فكر كنيد و پاسخ دهيد: چرا تجربه تلخ جنگ جهانی اول، مانع بروز جنگ جهانی دوم نشد؟

 و( نظر خود را درباره این دیدگاه مورخ معاصر كه در باره جنگ جهانی دوم گفته بيان كنيد: 

 «آگاهی حاصل از این پدیده این بود كه اكنون بشر قدرت انهدام كامل خود را به دست آورده است.مهيب ترین بصيرت و » 

 

075 

075 

075 

075 

075 

075 
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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 :

6 

 درباره اصطالحات و مفاهيم زیر توضيح دهيد.

 الف( انقالب دوم

 ب( مجمع تشخيص مصلحت

175 

7 
 سواالت تشریحی

 موزشی جدید در ایران چه بود؟از برپایی مراكز آ« ميرزا حسن رشدیه » هدف 
075 

 0755 مورد( 3در تاریخ نگاري جدید، چه تغييراتی در روش مورخان ایجاد شد؟ )ذكر  9

 0755 مورد( 3رهبري امام خمينی )ره( در زمان جنگ چه آثار و نتایجی به همراه داشت؟ ) 8

 1 چهار مورد از آرمان و اهداف انقالب مشروطه را بنویسيد.  11

 1 دو مورد از مهم ترین علل بروز جنگ جهانی اول را ذكر كنيد.  11

 1 هدف از احداث خط آهن سراسري در دوران رضاشاه چه بود؟ توضيح دهيد. 12

 1 دو اقدام انگليس براي ممانعت از ملی شدن نفت ایران را بنویسيد. 13

 1 اقامت چندماهه امام خمينی )ره( در فرانسه چه نتایج مهمی براي انقالب داشت؟ 15

 1725 در جنگ جهانی دوم،روس ها چگونه توانستند پيشروي نيروهاي آلمانی در خاک این كشور را متوقف كنند؟ 14
 175 گلشائيان را بنویسيد-گسدر مجلس شانزدهم، علل مخالفت اقليتی از نمایندگان مجلس با قرارداد الحاقی  16

17 

می  «سردار قادسيه»بررسی شواهد و مدارک: با توجه به متن زیر، انگيزه و هدف صدام از اینكه در آغاز جنگ تحميلی، خود را 

 ناميد را بنویسيد.

 االن به هم خورده وصدام هم پيش خود فكر كرد و شيطان هاي بزرگ هم این فكر را در او تقویت كردند كه تو به ایرانی كه »

)صحيفه « يه بخوان.هرج و مرج است و ارتشی ندارد، حمله كن و اسم خودت را مثل سعد وقاص كن و خودت را فاتح قادس

 امام خمينی ( 

0755 
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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 :

1 

 4ص  1الف( غلط/ درس 

  113ص  8ب( صحيح / درس 

  126ص  11ج( غلط / درس 

0755 

 

2 

 53ص  3آخال / درس  -5الف( شماره 

 53ص  3گلستان/ درس  -1ب( شماره

 53ص  3تركمانچاي/ درس  -2ج( شماره

 53ص  3پاریس/ درس  -3د( شماره

1 

 

3 

 42ص  5درس  اراک / -الف( تبریز

 83ص  7ب( استعمارنو/ درس 

 138ص  11ج( آیت اهلل طالقانی/ درس 

 141ص  12د( عمليات مروارید/ درس 

075 

075 

075 

075 

5 

 23ص  2نادرشاه/ درس  -2الف( شماره 

 31ص  2انگلستان/ درس  -1ب( شماره 

 111ص  9همه موارد/ درس  -5ج( شماره 

   125ص  8فضل اهلل زاهدي/ درس  -3د( شماره 

 133ص  11شریف امامی/ درس  -3ه( شماره 

1725 

 

4 

 24ص  2الف( پرتغال و اسپانيا / درس 

 84ص  7ب( آیت اهلل مدرس / درس 

 112ص  9ج( آلمان و ایتاليا / درس 

 129ص  11د( اعتراض به تصویب قانون كاپيتوالسيون / درس 

بسياري از كشورهاي اروپایی از نتایج جنگ جهانی اول و قرارداد ورساي و یا ظهور دیكتاتوري هاي قدرتمند ه( ناراضی بودن 

 87ص  9و رقابت و زیاده خواهی هاي آنها / درس 

 و( یعنی بشر با پيشرفتی كه در صنایع نظامی و تكنولوژي به دست آورده می تواند نسل خود را از بين ببرد و یا اشاره به سالح

 117ص  9هاي مخرب اتمی و شيميایی در جنگ جهانی اول / درس 

 

075 

075 

075 

075 

075 

075 

6 

توسط دانشجویان پيرو خط امام كه امام از این اقدام با عنوان انقالب دوم یاد  1349آبان  13الف( اشغال سفارت آمریكا در 

 139ص  11كردند. / درس 

اسالمی و شوراي نگهبان، به فرمان امام مجمع تشخيص مصلحت براي رسيدگی به ب( با بروز اختالف ميان مجلس شوراي 

 155ص  11این اختالفات تشكيل شد تا مشكالتی در اداره كشور به وجود نياید. / درس 

175 

 075  45ص  5فراهم آوردن شرایط براي سوادآموزي به تمام قشرهاي مختلف جامعه/ درس  7

9 
 –ارزیابی رویدادهاي تاریخی  -گزینش و نقد منابع –بهره برداري از منابع و اسناد و مدارک معتبر  –روش تحقيق علمی 

 6ص  1( / درس  1,24استفاده از نتایج تحقيقات سایر علوم ) سه مورد كافی است هر مورد  –نوشتن وقایع به زبان ساده 
0755 

8 

تقویت انگيزه جهاد و روحيه شهادت طلبی در ميان جوانان  – 1,24تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام در روند جنگ 

ص  12( / درس  1,24) سه مورد كافی است هر مورد  1,24اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن  – 1,24ایرانی 

144 

0755 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 نمره پاسخنامه ردیف

11 

تبدیل  – 1,24برپایی مجلس شوراي ملی  – 1,24تدوین و اجراي قانون اساسی  – 1,24برقراري آزادي و برابري در كشور 

تبدیل حكومت  – 1,24)تغيير در شيوه اداره كشور   1,24حكومت ناكارآمد و ناسالم قاجار به حكومتی كارآمد و قانونمند 

 (1,24خودكامه قاجار به سلطنتی مشروطه 

 45ص  5( / درس  1,24مورد كافی است هر مورد  5) 

1 

11 
)رقابت بر سر مستعمرات / توسعه و دخالت  1,4مسابقه تسليحاتی  – 1,4اختالفات مرزي و دشمنی شدید آلمان و فرانسه 

 91ص  6( / درس  1,4در بالكان( ) دو مورد كافی است هر مورد 
1 

12 
كه در صورت پيشروي روسها، انگليسی ها  1,4نيروهاي انگليسی از جنوب به شمال ایجاد راهی سراسري براي انتقال سریع 

 87ص  7/ درس  1,4به كمك این راه، نيروهاي خود را به سرعت به شمال فرستاده مانع نفوذ آنها در هند شوند. 
1 

13 

 1,4فرستادن كشتی هاي جنگی به خليج فارس و تهدید نظامی  – 1,4تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده 

تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس و خارج كردن سرمایه  –)طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی 

 118ص  8( / درس  1,4هاي شركت نفت و تحریم خرید نفت( ) دو مورد كافی است هر مورد 

1 

15 
امكان مالقات مبارزان با رهبر انقالب و  – 1,4مصاحبه و سخنرانی براي افشاي جنایات پهلوي  –استفاده از امكانات تبليغی 

 135ص  11/  درس 1,4منشركردن پيام هاي امام با شتاب بيشتر 
1 

14 
كمك هاي تداركاتی و شيميایی 1,24بهره گيري از سرماي زودهنگام زمستان  1,24مقاومت سرسختانه در برابر آلمانی ها 

 115ص  9/ درس  1,24كه از طریق خاک ایران به آنها می شد.1,24انگلستان و آمریكا  1,24
1725 

16 

و  1,4حاكميت ملی و استقالل كشور را به نوعی نقص می كرد  1,4چون این قرارداد عالوه برنادیده گرفتن حقوق مادي ایران 

  1,4به تسلط بيگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعيت می بخشيد 

 116ص  8/ درس 

175 

17 

ت هاي كنند و این فتح مقدمه تسلط اعراب بر قسمدر نبرد قادسيه مسلمانان توانستند تيسفون پایتخت ساسانيان را فتح 

سال تمام ایران توسط اعراب فتح شد، صدام به این وسيله می خواست خود را  21دیگر ایران شد تا جایی كه در كمتر از 

 158ص  12فاتح كامل ایران اعالم كند. / درس 

0755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


