
 

 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :صبح ٨ساعت شروع :علوم انساني رشته : تاريخ سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١ 

 صحيح و يا غلط را مشخص كنيد.جمله هاي 
 تاريخ نگاري سنتي ادامه وقايع نگاري ها و مجلس نويسي هاي دوره صفوي و پيش از آن محسوب مي شود. -الف
 در زمان ناصرالدين شاه براي مقابله با قحطي، كشاورزان به كشت سيب زميني تشويق مي شدند. -ب 
 ره استبداد صغير آغاز شد.پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي، دو -ج 

٧٥./  

٢ 

 در سواالت چهار گزينه اي زير گزينه صحيح را انتخاب نماييد..
 الف ـ بزرگترين دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان چه بود؟

 منشأ الهي سلطنت برقرار و مجلس قدرتش را از دست داد.     -١
 حكومت طوالني ملكه ويكتوريا سرنگون شد.  -٢
 نظام جمهوري برقرار و مجلس پيروز شد.      -٣
 منشأ الهي سلنت نفي و مجلس منشأ قدرت و اختيارات پادشاه شد.   -٤

 ب ـ موسس حوزه فلسفي تهران چه كسي بود؟ 
 ـ ميرزا حسن رشديه٤        ـ مالعلي نوري           ٣      ـ حاج مالهادي سبزواري  ٢              ـ مالعبداهللا زنوزي     ١

 م كدام مورد است؟ ١٩ج ـ از جمله  مهمترين تحوالت تاريخ جهان به ويژه اروپا در قرن 
 ـ ظهور قدرت هاي جديد٤  ـ زوال انديشه ملي گرايي  ٣      ـ ركود صنعتي و اقتصادي٢ـ كاهش رقابت هاي استعماري  ١

٧٥./  

٣ 

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد.
 الف ـ در دوره زند نوعي از بناها با كاربرد تفريحي گسترش يافت كه  به ..................................... معروف بود.

 م ............................................................ موجب توجه بيشتر انگليسي ها به ايران شد.١٨ب ـ در سده 
همزمان با آن دوره نويني از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز مي شود به ج ـ آغاز سلطنت پهلوي كه 

 شهرت دارد . ...................................

٧٥./  

٤ 
 در مورد اصطالحات و مفاهيم زير توضيح دهيد.

 الف) استبداد صغير:
 ب) بلشويك ها :

١ 

٥ 

 پاسخنامه بنويسيد.پاسخ مناسب را از جدول مقابل انتخاب كرده و در 
محمد حسن خان اعتمادالسلطنه ١ از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلف نويسي در دوره قاجار است.  الف

ميرزا محمد ناظم االسالم كرماني ٢ او نخستين كسي است كه واقعيت قتل اميركبير را بازتاب داده است. ب

خاوري شيرازي ٣ كه مورخ نبود، تاريخ نويسي سنتي را به از متفكران دوره قاجار، با اين 
شيوه سنتي نقد كرد.

ج

ميرزا محمد صادق موسوي  ٤

ميرزا فتحعلي آخوند زاده ٥
 

٧٥./  

٦ 

 به سواالت زير پاسخ هاي كوتاه دهيد.
 الف ـ اساس كار تاريخ نگاري سنتي چه بود؟

                                                                                                                             ب ـ چرا ناپلئون توان رويارويي نظامي مستقيم با انگلستان را نداشت؟                                                             
 ج ـ قيام مردم الجزاير به فرماندهي چه كسي و در مقابل كدام كشور استعمارگر روي داد؟

 د ـ با تفكر پاسخ دهيد كه: اسكان اجباري عشاير توسط رضاشاه چه پيامدهايي داشت؟ 
 بررسي شواهد و مدارك: -هـ 

٣ 



 

 

 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : تاريخ سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

  طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

 

 متن زير را بخوانيد و به پرسش ها پاسخ دهيد.
 با عنوان: كندي، طرفدار انقالب ١٣٤٠خرداد  ٦مورخ پيام كندي رئيس جمهور، به كنگره آمريكا به نقل از روزنامه اطالعات 

 دموكراتيك
از ب پيمان هاي نظامي نمي تواند به كشورهايي كه بي عدالتي اجتماعي و هرج و مرج اقتصادي راه خرابكاري را در آنها« ...  

 اين امر خاصه در مورد كرده كمك نمايد. آمريكا نمي تواند به مشكالت كشورهاي كم رشد فقط از نظر نظامي توجه كند.
كشورهاي كم توسعه كه به ميدان بزرگ مبارزه تبديل شده اند، صادق است. ما مي خواهيم در اين كشورها اميدواري پديد آيد.
پيمان هاي نظامي نمي توانند به مللي كه بي عدالتي اجتماعي و هرج و مرج اقتصادي مشوق قيام و رخنه و خرابكاري{در آنها}

كنند. ماهرانه ترين مبارزات ضد پارتيزاني نمي تواند در نقاطي كه مردم محلي كامال گرفتار بينوايي هستند و به است، كمك 
، ١(روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، ج» جهت از پيشرفت خرابكارنگراني ندارند، با موفقيت روبه رو گردد. اين
 ).١٢٠ص 

 رها و پيشبرد اهداف خود از چه روش هايي استفاده مي كرد؟ (دو مورد)آمريكا براي نفوذ در ديگر كشو -١
 به نظر شما اهداف آمريكا از اجراي برنامه هاي اصالحي در ديگر كشورها چه بود؟ -٢

 

/.٥ رضا شاه پس از رسيدن به سلطنت، در زمينه هاي داخلي و خارجي به چه اقداماتي دست زد ؟( دو مورد)         ٧  

/.٧٥ امتياز ذكر شود.)   ٣روسيه در رقابت با انگلستان كدام امتيازات اقتصادي و سياسي را در دوره قاجار از ايران گرفت؟ ( ٨  
/.٧٥     دولت انگلستان به منظور تغيير حكومت قاجار در ايران، چه اقدامي انجام داد؟                                                       ٩  

 ١ تسلط نظاميان بر ژاپن در فاصله دو جنگ جهاني چه پيامدهايي به همراه داشت؟        ١٠

 ١ جنگ سرد ميان كدام كشورها آغاز شد؟ ١١

 ١ چه عواملي موجب رشد سريع اقتصادي و صنعتي كشورهاي اروپاي غربي در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم شد؟ ١٢

 ١ چه عواملي تأثير بسزايي بر خيزش ملت ايران براي استيفاي حقوق ملي خود در جريان ملي شدن صنعت نفت داشت؟  ١٣

 ١ گلشائيان) چه بود؟  -علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقي (گس ١٤

 ١ هدف از نخست وزيري دكتر مصدق چه بود؟ ١٥

 ١ تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي اعتراض فرمودند؟چرا امام خميني (ره) در جايگاه مرجعيت شيعه به  ١٦

 ١ علت تسخير سفارت آمريكا را به نقل از دانشجويان پيرو خط امام (ره) بنويسيد. ١٧

 ١ مأموريت نيروهاي ويژه آمريكا در طبس چه بود؟  ١٨

 ١ كردند؟م) قرارداد الجزاير را امضاء ١٩٧٥ش (١٣٥٣چرا ايران و عراق در سال  ١٩
 ١ مهم ترين خدمات زنان  ايراني در طول هشت سال دفاع مقدس را ذكر كنيد. (دو مورد)  ٢٠

 

 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : تاريخ سؤاالت امتحان نهايي درس:
١صفحه: تعداد   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره پاسخنامهرديف

١ 

 جمله هاي صحيح و يا غلط را مشخص كنيد.
 ٢، ص ١/. ،درس ٢٥الف ـ صحيح ، 

 ٥٢، ص٤/. ، درس ٢٥ب ـ غلط، 
 ٧٠، ص  ٥/. ، درس٢٥ج ـ صحيح، 

٧٥./  

٢ 

 چهار گزينه اي زير گزينه صحيح را انتخاب نماييد.در سواالت 
 ٢٦، ص  ٢/. ، درس٢٥، منشأ الهي سلنت نفي و مجلس منشأ قدرت و اختيارات پادشاه شد، ٤الف ـ شماره 
          ٥٥، ص ٤/. ، درس٢٥، مالعبداهللا زنوزي، ١ب ـ شماره 

 ٧٦، ص   ٦/. ، درس٢٥، ظهور قدرت هاي جديد، ٤ج ـ شماره  

٧٥./  

٣ 

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد.
 ٢٤، ص  ٢/. ، درس٢٥الف ـ كاله فرنگي، 

 ٤٤، ص  ٣/. ، درس ٢٥ب ـ سلطه استعماري انگلستان بر هندوستان، 
 ٩٣، ص  ٧/. ، درس ٢٥ج ـ استعمار نو، 

٧٥./  

٤ 

 در مورد اصطالحات و مفاهيم زير توضيح دهيد.
 با انحالل مجلس شوراي اسالمي بار ديگر استبداد برقرار شد. اين دوره كه حدود يك سال طول كشيد، به  -الف

 ٧٠، ص  ٥/. ، درس ٥استبداد صغير معروف است. 
 ٨٣، ص  ٦/. ، درس٥گروهي از انقالبيون سوسياليست روسي بودند كه در تبعيد به سر مي بردند،  -ب

١ 

٥ 

 جدول مقابل انتخاب كرده و در پاسخنامه بنويسيد.پاسخ مناسب را از 
 ٥، ص  ١/. ، درس ٢٥، خاوري شيرازي  ٣شماره  -الف 

 ٥، ص  ١/. ، درس ٢٥، ميررزا محمد جعفر خورموجي ،  ٤شماره  -ب
 ٥، ص  ١/. ، درس ٢٥، ميرزا فتحعلي آخوند زاده ،  ٥شماره  -ج

٧٥./  

٦ 

 به سواالت زير پاسخ هاي كوتاه دهيد.
 ٦، ص  ١/. ، درس ٥الف ـ بررسي زندگي پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود. 

                                                                                                   ٤٥، ص  ٣/. ، درس٥ب ـ به دليل جزيره اي بودن انگلستان و برخورداري از نيروي دريايي قدرتمند، 
 ٧٧، ص  ٦/. ، درس ٥ـ به فرماندهي امير عبدالقادر برضد ارتش فرانسه ، ج 

 ٩٤، ص  ٧د ـ اين اقدام از رونق دامداري كشور كاست و باعث شد كه كشور ما از نظر دامي به بيگانه نيازمند شود. ،درس  
، برقراري سيستم تك محصولي در پيمان هاي نظامي، استفاده از زور و توان نظامي ، ايجاد آشوب و هرج و مرج   -١-هـ 

 ١٢٥، ص  ١٠/. ،ذكر دو مورد كافي است ، درس ٢٥كشورهاي كم توسعه، هر مورد 
/. نظر منطقي دانش آموزان كفايت مي كند، درس ٥تسلط استعماري بر كشورها و رسيدن به منافع نامشروع خود.  -٢-هـ 
 ١٢٥، ص  ١٠

٣ 

٧ 
يك شكل كردن  -٥اسكان عشاير  -٤احداث خط آهن سراسري  -٣ارتش منظم  ايجاد -٢بازگشت به حكومت استبدادي  -١

 ٩٤و  ٩٣، صص  ٧/. ، ذكر دو مورد كافي است ، درس ٢٥و كشف حجاب ، هر مورد  لباسها
٥./  

/.٧٥   ٤٤، ص  ٣مورد ذكر شود ، درس  ٣/. ،٢٥تأسيس بانك استقراضي، شيالت شمال و تأسيس نيروي قزاق ، هر مورد  ٨  

٩ 
 به اين منظور، برنامه كودتا طرح ريزي و اجراي آن به سفارت انگليس و نيروهاي انگليسي مستقر در ايران واگذار شد.

    ٩٠، ص  ٧كليد واژه: ( برنامه كودتا، سفارت انگليس، نيروهاي انگليسي )، درس 
٧٥./  

١٠ 
خارج شدند به همراه آلمان و ايتاليا كشورهاي محورآن ها به كشورهاي همسايه از جمله چين لشكركشي كردند، از جامعه ملل 

 ١٠٢، ص  ٨را شكل دادند. كليد واژه: ( كشورهاي همسايه، لشكركشي، جامعه ملل، كشورهاي محور)، درس 
١ 



 

 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : تاريخ سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

  طراح سوال : 

 نمره پاسخنامهرديف

 ١  ١٠٩، ص ٨ميان شوروي و كشورهاي اقماري آن از يك سو و آمريكا و كشورهاي تحت حمايت آن از سوي ديگر، درس  ١١

١٢ 

كشورهاي اروپاي غربي پس از جنگ، بي درنگ با كار سخت، برنامه ريزي موثر و هوشمندانه، انجام اصالحات اجتماعي و 
كمك هاي اقتصادي از آمريكا، بازسازي را آغاز كردند و به سرعت در مسير رشد و رونق علمي، فناوري و اقتصادي  دريافت

 قرار گرفتند. 
كليد واژه: (كار سخت، برنامه ريزي موثر و هوشمندانه، انجام اصالحات اجتماعي و دريافت كمك هاي اقتصادي از آمريكا)، 

  ١٠٩ص  ، ٨درس 

١ 

١٣ 
جنبش هاي ضد استعماري مردم هندوستان عليه استعمار پير و نيز موفقيت حركت هاي استقالل طلبي در برخي پيروزي 

  ١١٨، ص  ٩آسيايي و آفريقايي ، درس  كشورهاي
١ 

١٤ 
زيرا اين قرارداد عالوه بر ناديده گرفتن حقوق مادي مردم ايران، به نوعي حاكميت ملي و استقالل كشور را نقض كرده و به 

 بيگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعيت مي بخشيد. تسلط
١١٦، ص  ٩كليد واژه ( ناديده گرفتن، حقوق مادي مردم ايران، حاكميت ملي و استقالل كشور، منابع و صنعت نفت.) ، درس 

١ 

١٥ 
 به اجرا درآورد.هدف اين بود كه قانون ملي شدن صنعت نفت و خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس را با قاطعيت 

  ١١٩، ص  ٩كليد واژه: ( قانون ملي شدن، صنعت نفت، خلع يد، شركت نفت ايران و انگليس) ، درس 
١ 

١٦ 
 زيرا اين تصويب نامه از نظر ايشان، موجب تضعيف اسالم و افزايش حضور بهائيان در حكومت مي شد.

 ١٢٦، ص   ١٠مت) ، درس كليد واژه: ( موجب تضعيف اسالم، افزايش حضور بهائيان در حكو
١ 

١٧ 
آنان علت اين اقدام را تداوم دشمني ها و توطئه هاي دولت آمريكا عليه انقالب اسالمي و دخالت در امور داخلي ايران از جمله 

 ورود به محمد رضا شاه پهلوي براي سفر به آن كشور اعالم كردند. اجازه
  ١٣٨، ص  ١١كليد واژه: (تداوم دشمني ها ،عليه انقالب اسالمي ، دخالت ، اجازه ورود به محمد رضا شاه پهلوي ، درس

١ 

١٨ 
، ص  ١١مأموريت اين گروه زبده نظامي، تسخير چند مركز در تهران و خارج كردن آمريكاييان بازداشتي از ايران بود. ، درس 

١٤٢ 
١ 

 ١ ١٤٨، ص  ١٢اختالفات مرزي و رفع مناقشه  بر سر اروند رود. درس براي پايان دادن به  ١٩

٢٠ 
تشويق برادران، همسران و فرزندان خويش براي حضور در جبهه  -٢حضور در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ ؛  -١

پاسداري از حريم  -٥بيمارستان ها ؛ پرستاري از رزمندگان مجروح در  -٤ها؛ تهيه و آماده سازي خوراك و پوشاك رزمندگان ؛ 
 ١٥٧و  ١٥٦، صص  ١٢مورد كافي است. ، درس  ٢/. نمره ، ذكر ٥خانواده در غياب همسران رزمنده ، هر مورد 

١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


