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 (52/0)هر مورد  و در پاسخ نامه بنويسید. را مشخص کنید صحیح و یا غلطجمله های  1

        دوران در ب هنری سرزمین های فتح شده و شکوفايي هنرحات مغوالن موجب پیوند خوردن تجارفتو الف(

 .شد آنان

 .ی گرديدب(تجاری شدن کشاورزی در ايران در عصر قاجار باعث تحولي عظیم در فنون کشاورز

            اوضاع نابسامان دوران جنگ جهاني اول بر نارضايتي مردم روسیه افزود و موجب برکناری تزارها گرديد. ج(

د(مهندس بازرگان،نخست وزير دولت موقت، به دلیل مخالفت با تشکیل مجلس خبرگان رهبری از مقام خود 

 .استعفا کرد

1 

 ( 52/0)هر مورد  ؟  است در ارتباطماره های سمت راست کدام يک از گزينه های سمت چپ با ش 5

 دو مورد در ستون ب اضافي است.

 ب الف

فرمانروای مغول که بغداد را تصرف کرد و به خالفت  –الف

 عباسیان پايان داد.

 دکتر علي شريعتي – 1

کسي که رهبری مبارزات مردم الجزاير علیه کشور   –ب

 شت. استعمارگر فرانسه را برعهده دا

 غازان – 5

سخنران و نويسنده ای که موجب طرد انديشه های  –ج

 مارکسیستي  و بیداری نسل جوان در ايران شد.

 مهدی سوداني – 3

کسي که در جنگ ايران و عراق فرماندهي نیروهای ستاد  –د 

 جنگ های نامنظم را بر عهده داشت. 

 امیر عبدالقادر  – 4

 هالکو – 2 

  مصطفي چمران -6

1 

 ( 52/0پر کنید. )هر مورد  زيررا با کلمات  جاهای خالی 3

  – مجاهدين خلق –فرقان –نظامیان  –صنعتگران  –کاخ لويي شانزدهم  –) زندان باستیل

 جهاني دوم( –جهاني اول 

 

 .آغاز کردند.....................................م انقالب خود را با حمله به  1871مردم ناراضي و خشمگین فرانسه در سال الف( 

 در اختیار گرفتند.................................ب(در فاصله دوجنگ جهاني ،هدايت سیاست داخلي و خارجي ژاپن را 

ج( نخستین گروهک تروريستي که پس از پیروزی انقالب اسالمي برخي از شخصیت های انقالبي را به شهادت 

 نام داشت. ...................................رساند 

 شکل گرفت. ...........................کشور کنوني عراق در نتیجه تجزيه عثماني پس از جنگ د( 

 

1 

  ادامه سؤال ها در صفحه ی دوم 
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 ( 52/0را انتخاب کنید. )هر مورد  گزینه های مناسب 4

 از سرزمین هند را به تصرف خود در آورند؟ الف( استعمارگران اروپايي با کدام اقدام توانستند بخش هايي
 (تأسیس شرکت های بزرگ تجاری در هند                       2(ترویج زبان و فرهنگ خود                      1
 (دامن زدن به اختالفات قومي و مذهبي در هند4(با غارت کردن ثروت هند                      3      

 

 ديد در دوره قاجار توسط چه کساني تأسیس شد؟ب (نخستین مدارس ج
 (حکومت قاجار               2          (مسیونرهای آمریکایي و اروپایي     1
 ( افراد سرشناس سیاسي4                      (افراد سرشناس فرهنگي  3
 

 یروزی آنها شد؟ج( در جنگ جهاني دوم کدام حادثه اوضاع را به نفع متفقین تغییر داد و موجب پ
 (شکست آلمان در شوروی    2       (ورود نیروهای متفق به خاک فرانسه 1
 ( تصرف شرق اروپا توسط آنان4                    (ورود آمریکا به جنگ       3
 

 د (مخالفت امام خمیني با کدام اقدام رژيم پهلوی موجب تبعید ايشان به ترکیه گرديد؟
 ات انجمن های ایالتي و والیتي     (تصویب نامه انتخاب1
 (انقالب سفید و همه پرسي آن           2

 (حمله به مدرسه فیضیه قم                                 3     
 (واگذاری حق کاپیتوالسیون به اتباع آمریکایي مقیم ایران4
 

1 

 نمره( 1) هر مورد   يا مفاهیم تاريخي تعریف اصطالحات 2

 شماری                                           الف(گاه 

 ب(کمیته انقالب اسالمي

5 

  
6 

8 

7 

1 

10 

11 

 (2/0)هر مورد  دهید. پاسخ کوتاهبه سؤاالت زير 

 يکي از شرايط نادر برای پذيرفتن سلطنت در ايران را بنويسید.

 نتیجه سیاسي نوگرايي که ناصرالدين شاه از آن وحشت داشت چه بود؟

 ترين راه پیشرفت و توسعه کشور چه بود؟ نظر رضاشاه پهلوی مهم از

 .ش کدام برنامه بود؟ه  1335مرداد  57نخستین مرحله برنامه های اصالحي آمريکا در ايران پس از کودتای 

 چه عاملي موجب شکست آمريکا در حمله نظامي به طبس گرديد؟

 ترين اقدام امام خمیني در جريان دفاع مقدس چه بود؟ مهم

3 

  ادامه سؤال ها در صفحه سوم 
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 (2/0)هر مورد  )بیشتر بدانیم(کار بست شواهد مدارک تاریخی 15

 متحد ملل سازمان امنیت شورای جلسه در مصدق دکتر سخنراني از بخشي

من در اين شورا حاضر شده تا صدای مردم ايران را  آقای رئیس ،آقايان اعضای محترم شورای امنیت، امروز» 

در مقابل ادعاهای بي اساس دولت انگلستان به گوش شما و مردم جهان برسانم. هرچند ما اين دعوا را به 

دالئلي که بعد اقامه خواهیم کرد، در حدود صالحیت شورای امنیت نمي دانیم اما نمي توانیم منکر شويم که 

رين مرجع و عالي ترين مقامي است که مسئول حفظ صلح دنیاست. .... ملت ايران نیز از سازمان ملل متحد آخ

کشورهای بزرگ و از يک مؤسسه بین المللي جز اين انتظار ندارد تا آن را کمک کنند تا بتواند استقالل اقتصادی 

تقالل خويش را تقويت کند. خود را به دست آورده و در سايه آن رفاه اجتماعي خود را تأمین و به اين وسیله اس

اگر دولتي مسئله ای را که در صالحیت شورای امنیت نمي باشد در اين شورا مطرح کند و شورای امنیت بنا به 

داليل و جهات سیاسي تصمیم بگیرد که به آن مسئله رسیدگي کند، در اين صورت شورای امنیت وسیله ای برای 

ر خواهد شد و به اين ترتیب، اعتماد مردم از آن سلب خواهد گرديد و يک کشور در امور داخلي کشور ديگ مداخله

 «شورای امنیت از وظايفش، که حفظ صلح جهان مي باشد، باز خواهد ماند.

 

 2/0الف( شورای امنیت سازمان ملل چه وظیفه و مسئولیتي را در جهان  بر عهده دارد ؟ 

نمي باشد در اين شورا مطرح کند و اين نهاد بنا به  ب(اگر دولتي مسئله ای را که در صالحیت شورای امنیت

 2/0؟داليل سیاسي به آن مسئله رسیدگي کند، در اين صورت شورای امنیت  مرتکب چه اشتباهي  شده است

1 

  )تاریخی پیامدهای و نتایج آثار، دالیل، علل،( تشریحی سؤاالت 

 1 ؟ ) دو مورد کافي است.( ه استانگیزه مورخان از نگارش تاريخ های محلي چه بود 13

 1 چرا در زمان سلطان محمد خوارزمشاه روابط خوارزمشاهیان با خالفت عباسي به تیرگي گرايید؟ 14

2/0 شاه عباس اول صفوی برای ايجاد نظم وامنیت در داخل کشور چه اقدامي انجام داد؟ 12  

ايندگان مجلس را ملزم به تدوين متمم قانون قانون اساسي زمان مظفرالدين شاه دارای چه ضعفي بود که نم 16

 اساسي نمود؟

1 

 1 .ببريد نام را تهران خواه مشروطه فاتحان اقدامات از مورد دو 18

 1 جنگ جهاني اول و اشغال ايران توسط متفقین چه نتايجي را برای ايران به دنبال داشت؟) دو مورد کافي است.( 17

2/1 بعد روابط خارجي با يکديگر مقايسه کنید. سیاست موسولیني و هیتلر را در 11  

بر اساس طرح مشترک انگلیس و امريکا برای انجام کودتا علیه دولت دکتر مصدق چه اقداماتي در دستور کار  50

 شبکه جاسوسي دو کشور قرار گرفت؟

1 

 1 نشان مي داد؟ش ه .  1326اجرای انقالب سفید در ايران توسط رژيم پهلوی، چه نتايجي را در سال  51

 1 دو مورد کافي است.(ق چه نتايجي را به دنبال داشت؟) آزادسازی خرمشهر در جريان جنگ ايران و عرا 55

 50 پیروزباشید                                                                جمع نمره  
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 ١

 
  )  25/0(غلط )ب                       )             25/0(صحیح )الف  1

 )  25/0( غلط )د                        )              25/0(صحیح ) ج
1  

  ) 25/0( امیر عبدالقادر )  4) ( ب )                              25/0( هالکو ) 5) (الف  2
 )25/0(مصطفی چمران  ) 6(  )د             )25/0( دکتر علی شریعتی ) 1) ( ج

1  

   ) 25/0( نظامیان) ب)                         25/0(  زندان باستیل) الف  3
)25/0( جهانی اول )  د                                        )25/0( فرقان )ج  1  

  )25/0( دامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی در هند)4 )(الف   4
  )25/0( مسیونرهاي آمریکایی و اروپایی)1)( ب
                              )25/0( ورود آمریکا به جنگ )3) (ج
 ) 25/0(  واگذاري حق کاپیتوالسیون به اتباع آمریکایی مقیم ایران)4) (د

1  

  نمره 1.است کرده عابدا )سال و ماه( دقیق زمان گیري اندازه براي انسان که است نظامی شماري، گاه )الف  5
 این .شد تأسیس اسالمی انقالب کمیتۀ خمینی امام فرمان به اسالمی، انقالب پیروزي از پس بالفاصله )ب

  نمره 1. داشت  عهده بر را پهلوي رژیم جنایتکار سران دستگیري و و امنیت نظم حفظ وظیفه کمیته
2  

  صفوي  خاندان از طوایف رؤساي و رگانبز نکردن حمایت -  2او  خاندان در سلطنت شدن موروثی - 1  6
  5/0  )5/0یک مورد (عثمانی دولت با مذهبی اختالفات حل- 3

  5/0   هشا نامحدود و اختیارات قدرت کاهش  7
  5/0  است،  غربی فرهنگ اشاعه و غرب از قلیدت رتوسعه کشو و پیشرفت راه رینتمهم کرد می تصور او  8
  5/0  ارضی اصالحات  9

  .باعث کاهش دید خلبانان آمریکایی گردید توفان شن که  10
  5/0  ) در صورتی که فقط به توفان شن اشاره نمایند کافی است( 

  5/0  ایرانی  جوانان روان و روح در تحول ایجاد  11
  5/0در جهان  صلح حفظ) الف  12

  1  5/0 شد دیگر خواهد کشور داخلی امور در کشور مداخله یک براي اي وسیله امنیت شوراي) ب

  تاریخی رویدادهاي ضبط و ثبت - 1  13
  اقتصادي و جغرافیایی هاي ویژگی بیان - 2
 )5/0دو مورد هر مورد (  .است بوده محلی مشاهیر و مفاخر نامه زندگی نگارش - 3

1  

 حکومت تأیید از 5/0بود خود نظامی و سیاسی احیاي قدرت درصدد زمان آن در که خلیفه عباسی  14
 5/0 .کرد ريخوددا خوارزمشاهیان

1  
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 ٢

 کاهش چشمگیري طور به آنان را نظامی و سیاسی قدرت و کرد سرکوب را قزلباش طغیانگر و سرکش امراي  15
  5/0  0/ 5.داد

  1    .بود نیامده میان به سخن بالعکس و ملت به نسبت دولت تکالیف حقوق و از  16
   خلع، از سلطنت شاه علی محمد - 1  17

 )5/0دو مورد هر مورد ( .شد برگزیده سلطنت مقام به ولیعهد، میرزاي احمد محمد علی شاه، پسر - 2
1  

   اقتصادي ویرانی - 1  18
  انسانی  گسترده تلفات - 2
  مرکزي  دولت ثباتی بی و تزلزل موجب  - 3
 )5/0دو مورد هر مورد . (شد مشروطه نظام بیشتر تضعیف ملی شوراي تعطیلی مجلس – 4

1  

شمال آفریقا را در سر می  وري روم باستان و تسلط بردریاي مدیترانه وتولینی سوداي احیاي دوباره امپراموس  19
 با چندجانبه و دو بستن پیمان هاي بر عالوه هیتلر رهبري به نازي ها خارجی، روابط بعد در 75/0 .پروراند

  75/0 .بردند پیش هب را خود سرزمینی و توسعه طلبانه سرحدي هاي برنامه کشورها، برخی
5/1  

   ایران در هاي خیابانی آشوب ایجاد - 1  20
. گرفت قرار کشور دو جاسوسی شبکه کار دستور در در مطبوعات مصدق علیه روانی جنگ انداختن راه به  - 2
  )5/0هر مورد (

1  

  1    5/0   بیگانگان به وابستگی  5/0 ایران اقتصاد نابودي  21
 رژیم سقوط از جلوگیري براي صدام خارجی حامیان - 2 .تیاف ادامه ایرانی رزمندگان نظامی موفقیت هاي– 1  22

هاي  سالح و دوربرد هاي جنگی، موشک هواپیماهاي :قبیل از پیشرفته نظامی تجهیزات انواع عراق، بعثی
 و جنگ به نداد پایان براي اسالمی ایران جمهوري - 3. گذاشتند رژیم این اختیار در را شیمیایی و میکروبی

دیکتاتور  و المللی بین مجامع اعتنایی بی مورد که کرد مطرح را شروطی خود، حقوق به رسیدن و ریزي خون
 و شهرها باران موشک و بمباران به بزرگ هاي قدرت بیشتر حمایت با آن از پس صدام - 4. شد واقع عراق

  )5/0دو مورد هر مورد( .بود ممنوع الملل نبی عرف و قوانین در که روي آورد شیمیایی هاي بمب از استفاده

1  

  20  جمع نمره   
    .لطفاً به مفهوم هاي صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد : همکاران محترم   

  

تلفن متاس: ٠٢٦٣٣٤٠٨٩٤٤
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