
 

 باسمه تعالي

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فلسفه سؤاالت امتحان نهايي درس:
٣تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

  طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١ 

 صحيح و غلط بودن عبارت هاي زير را مشخص نماييد:
 صحيح           غلط       الف)شمس العماره تركيبي از سبك معماري ايراني و اروپايي هست .                                       

      ب) حمله نظامي امريكا به طبس با موفقيت نيروهاي آمريكايي صورت گرفت.                                    صحيح          غلط       
پ)مخالفت امام خميني با رژيم شاه پس از ماجراي كاپيتوالسيون باعث  دستگيري وتبعيد امام به تركيه شد.   

 صحيح           غلط   
 صحيح           غلط    ت) انقالب صنعتي از كشور آمريكا آغاز شد.                                                             

١ 

٢ 

 نموده و شماره آن را در جدول سمت راست بنويسيد.موارد مرتبط را از جدول سمت چپ انتخاب 
 

 الف) رهبر مباررزات استقالل طلبانه مردم هند عليه استعمار انگلستان بود.(......................)
 ب)رهبر و فرمانده نيروهاي آزاديخواه الجزاير(.......................)

 (........................)پ) رهبر بلشويك هاي روسيه 
 ت)رهبر ملي گرايان ايتاليا  (.......................)

 

 
 )امير عبد القادر١
 ) كاوور٢
 ) موسوليني٣
 ) گاندي٤
  )لنين٥

١ 

٣ 

 به سئواالت چهار گزينه اي زير پاسخ دهيد.
 كدام شهرها مرتكب جنايت شدند؟كدام مورد موجب بركناري شوستر و اخراج وي از ايران شد و نظاميان روس در -١

 تبريز و اصفهان -ب) افزايش قدرت سران ايالت    مشهد و تبريز            -الف)  افزايش قدرت سران ايالت
 تبريز و اصفهان  –مشهد و تبريز               د ) دخالت و تهديد نطامي روسيه  –ج)دخالت و تهديد نظامي روسيه 

 جهاني دوم تسليم شد و جنگ پايان يافت؟چگونه ژاپن در جنگ -٢
 الف) با تصرف ساحل نرماندي                                           ب) با شكست آلمان در شوروي                       

 شيما و ناگاساكي   ج) با تسليم هيتلر                                                             د ) با بمباران اتمي هيرو
 كدام گزينه بيانگر انديشه سياسي مونتسكيو است؟-٣

 ب)دفاع از حقوق بشر و تفكيك قواي سياسي   الف) اطاعت انسان از عقل                                                       
 د )تشكيل حكومت بر اساس قرداد اجتماعي          ج )تاكيد بر اهميت انتخابات                                             

 كدام مورد از مشكالت جامعه ملل نبود؟ -٤
الف) نداشتن ضمانت  اجرايي الزم و فقدان قدرت الزم             ب ) تهاجم نظامي برخي دولت ها به كشورهاي ديگر                    
 د ) خشونت به كشورهاي ضعيف                          ج ) حضور نداشتن برخي كشورها در اين نهاد     

١ 

٤ 

 جاهاي خالي زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.
-نخست وزير دولت موقت انقالب  -مهندس بازرگان  -بني صدر  -آمريكا-رييس شوراي انقالب  –آيت اهللا مهدوي كني  

 آيت اهللا طالقاني) -شوروي 
به امامت ..............................   ١٣٥٨آييني و مناسكي پس از پيروزي انقالب اولين نماز جمعه تهران در سال  الف)  در بعد

 برگزار شد.
 ب) حزب توده به نفع كشور ............................... در ايران جاسوسي مي كرد.

 .............. را از فرماندهي كل قوا بركنار كرد.پ) پس از سقوط خرمشهر امام خميني ......................
 به پيشنهاد امام خميني ،مهندس مهدي بازرگان به عنوان ....................................... معرفي شد. ١٣٥٧بهمن ١٥ت )در 

١ 

٥ 
 تعاريف و اصطالحات: 

 الف ) گشتاپو:
ب  ) استعمار نو :

١ 



 

 

  مدت امتحان :صبح ٨ساعت شروع :علوم انساني رشته : فلسفه سؤاالت امتحان نهايي درس:
٣تعداد صفحه: ١٣٩٨/     /  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

محبوبه منظوري  طراح سوال : ٩٧بهمن  –جشنواره طراحي سوال امتحان نهايي خراسان رضوي 

 نمره دارد) سوًاالت (پاسخ نامهرديف

٦ 

 بررسي شواهد و مدارك  
مفاد قطعنامه هاي شوراي امنيت سامان ملل متحد درباره جنگ تحميلي صدام عليه ايران و تهاجم نظامي صدام به كويت را 

 بخوانيد و تفاوت هاي آنها را با ذكر دليل بيان كنيد.
 ) : ١٣٥٩مهر  ٦/  ١٩٨٠سپتامبر  ٢٨(  ٤٧٩الف) قطعنامه 

ايران و عراق مي خواهد از هر گونه كاربرد زور به فوريت خودداري كنند و مناقشه خود را از راه هاي مسالمت آميز و طبق از -١
 اصول عدالت و حقوق بين المللي حل نمايند.

راه  راز آنها مصرانه مي خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجي گري ،سازش يا توسل به نهادهاي منطقه اي و يا ديگ -٢
 هاي مسالمت آميز را بنا به انتخاب خود ،كه اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهيل كند،بپذيرند.

از كليه كشورهاي ديگر مي خواهد حداكثر خويشتن داري را مبذول دارند و از هر اقدامي كه ممكن است به افزايش و  -٣
 د .گسترش بيشتر مناقشه منجر شود ،خودداري كنن

 از كوشش هاي دبير كل و پيشنهاد وي در مورد مساعي جميله براي حل اين وضعيت پشتيباني مي كند. -٤
 ) كه بالفاصله پس از حمله صدام به كويت صادر شد. ١٣٦٩مرداد  ١٣/  ١٩٩٠اوت  ٢(  ٦٦٠ب) قطعنامه 

 تهاجم عراق به كويت را محكوم مي كند. -١
 نيروهاي خود را بي درنگ و بدون قيد و شرط از كويت بيرون ببرد.از عراق مي خواهد تمام  -٢
 عراق و كويت را متعهد مي كند كه بالفاصله مذاكرات فشرده اي را براي حل اختالفات خود آغاز كنند.-٣
نامه عتصميم مي گيرد كه مجددا و در صورت نياز تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ ديگر تدابير الزم را براي اجراي اين قط -٤

 بررسي كند.

٢ 

٧ 

به سئواالت زير پاسخ كوتاه دهيد.
 او خود را وكيل مردم ايران ( وكيل الرعايا ) خواند؟-١

مرداد گروهي از شخصيت ها ي ملي و مذهبي از جمله استادان دانشگاه تشكلي به چه نام پايه گذاري  ٢٨پس از كودتاي  -٢
 كردند؟

 ايران چه بود؟ هدف رضاشاه از ايجاد ارتش منظم در -٣
 از دست داديم چه كساني بودند؟   ١٣٥٦دو چهره محبوب كه در سال   -٤
                                                 نام دو نهاد كه پس از پيروزي انقالب وجود آمد را بنويسيد.                                                                       -٥

٢٥/٢  

٨ 

    در رابطه با منابع مطالعه تاريخ جدول مفهومي زير را كامل كنيد.                                                                 
                                                                   

 
                                

                  
                 

 
                                                                                           

                                                            
 
 

                                                                       

١ 

زمينه هاي انقالب مشروطيت

زمينه های فکری و ..................١
فرهنگی

..................٢بعد خارجيبعد داخلي
.....

٣.................
...

زمينه هاي اقتصادي

شكست ايران در برابر 
روسيه و انگلستان

٤......................



 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فلسفه سؤاالت امتحان نهايي درس:
٣تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

٩ 
 با توجه به توضيحات داده شده ،شخصيت تاريخي مورد نظر را معرفي نماييد.( من چه كسي هستم؟)

جنگ جهاني اول رهبر حزب كوچكي موسوم به فاشيست در ايتاليا بود؟ الف) روزنامه نگار و سياستمدار كه در سال هاي پس از
 متوسل شد؟ ١٣٥٥ب) رييس جمهور امريكا كه به شعار دفاع از حقوق بشر در سال 

١ 

١٠ 
 قراردادهاي زير بين ايران دوره قاجار و كدام كشورها منعقد شد؟ نام ببريد.

 .................................) -الف) قرارداد فين كن اشتاين            ( ايران 
 ................................. ) -ب ) قرارداد گلستان                        ( ايران 

٥/٠  

 ١ چرا در دوره قاجار برخي از نشريات در خارج از ايران چاپ مي شد؟ ١١

١٢ 

 جدول زير را كامل كنيد.   
نام كشور موضوع امتياز امتياز يا قراردادنام 

حق احداث راه آهن بهره برداري از منابع 
 سال ٧٠بجزء طال و نقره به مدت 

سال ٢٥اداره گمركات 

............................... رويتر

........................................ 
 

 رژي تالبوت

....................................... 
 

 اسميتگلد  انگلستان

 

٧٥/٠  

 ١ حكومت پهلوي با چه بهانه اي تاريخ هجري شمسي را منسوخ كرد؟ ١٣

 ١ خط آهن سراسري كدام بنادر را بهم متصل مي نمود و هدف از احداث اين راه چه بود؟ ١٤

١٥ 

 بنويسيد)مشخص نماييد.( شماره مورد نظر را در باالي نمودار » نمودار خط زمان « وقايع تاريخي زير را روي 
 امضاي فرمان مشروطه -١
 دوره دوم جنگهاي ايران و روسيه-٢
 به توپ بستن مجلس-٣
 خاتمه دادن به بقاياي حكومت افشار در خراسان-٤
  

      
 محمدعلي شاه 

 ق ١٢٨٨-١٢٨٥
 مظفرالدين شاه 

 ق ١٢٨٥-١٣١٣
 ناصرالدين شاه 

 ق ١٣١٣-١٢٦٤
 محمدشاه 

 ق ١٢٦٤-١٢٥٠
فتحعلي شاه 

 ق١٢٥٠-١٢١٢
 آقا محمد خان 

 ق١٢١١-١٢١٠
                        

١ 

 ١ دو  مورد از نتايج جنگ جهاني دوم را بنويسيد. ١٦

١ دو مورد از مهم ترين اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملي شدن را بنويسيد. ١٧

٥/١ به چه اقداماتي دست زد؟ (  ذكرسه مورد )محمدرضاشاه پهلوي در ابتداي سلطنتش به منظور تحكيم جايگاه خويش  ١٨

 

 

 



 

 باسمه تعالي
 

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

طراح سوال : 

 نمره پاسخنامهرديف

 ١ ) ٢٥/٠د) غلط                      ( هر مورد                  الف) صحيح                   ب) غلط                      پ) صحيح        ١

 ١ )٢٥/٠رد الف) گاندي                     ب) اميرعبدالقادر        پ) لنين                            د) كاوور                    ( هر مو ٢
 ١ ) ٢٥/٠)الف                       ( هر مورد ٤) ب                               ٣           ) د                  ٢          )ج                   ١ ٣
 ١ ) ٢٥/٠الف)آيت اهللا طالقاني    ب) شوروي        پ) بني صدر         ت)نخست وزير دولت موقت               ( هر مورد  ٤

٥ 
 ) ٥/٠مخفي مخوف آلمان گشتاپو بود كه امنيت داخلي را تامين مي كرد.  ( الف)  پليس 

ب) آغاز سلطنت پهلوي دوره جديدي از تاريخ ايران است كه دوره نويني از غارت كشور ما به دست بيگانگان است كه استعمار 
 ) ٥/٠نو شهرت دارد. ( 

١ 

٦ 
 در صورت هر گونه تحليل درست نمره داده شود

قطعنامه ايران و عراق بيشتر به جانب داري از عراق پرداخته شده و رسما عراق را محكوم ننموده و اولتيماتوم داده نشده در 
 نمره )٢ولي در قطعنامه كويت و عراق به عراق رسما اولتيماتوم داده شده و از كويت جانبداري شده است . ( 

٢ 

٧ 

 )                    ٥/٠نهضت مقاومت ملي (-٢)                   ٢٥/٠كريم خان زند (-١
 ) ٥/٠قيامهاي مردمي سركوب كند و تامين كننده اهداف نظامي انگلستان( -٣
 ) ٥/٠سيد مصطفي خميني (  -دكتر علي شريعتي-٤
 ) دومورد كافيست ٥/٠بسيج مستضعفان ( -سپاه پاسداران -كميته امداد خميني –نهضت سواد آموزي  -جهاد سازندگي -٥

٢٥/٢  

٨ 
 )  ٢٥/٠آموزه هاي عدالت خواهانه  (  -٢                           ) ٢٥/٠سياسي  (  -١
 ) ٢٥/٠شكست ژاپن از روسيه (  -٤        ) ٢٥/٠ترويج انديشه هاي نو (  -٣ 

١ 

 ١ ) ٥/٠)                ب) جيمي كارتر (  ٥/٠الف) موسوليني  (  ٩
٥/٠ ) ٢٥/٠)              ب ) روسيه (  ٢٥/٠الف ) فرانسه    (  ١٠  
 ١ ) ١به دليل ماهيت استبدادي دوره قاجار و نبود آزادي بيان برخي در خارج كشور به زبان فارسي روزنامه چاپ كردند (  ١١

٧٥/٠ ) ٢٥/٠جدايي سيتان و باوچستان ( -٣)  ٢٥/٠انحصارتوتون و تنباكو  (  -٢)     ٢٥/٠انگلستان ( -١ ١٢  

 ١ ) ١به بهانه ناهمخواني تاريخ هجري شمسي با فرهنگ ايراني تاريخ شاهنشاهي را جايگزين تقويم هجري شمسي كرد. (  ١٣

 ١ ) ١انگليسي از جنوب به شمال بود.  ( بندر تركمن را به بندر شاهپور متصل مي كرد و هدف ان انتقال سريع نيروهاي  ١٤

 ١ )٢٥/٠آقامحمدخان ( -٤)    ٢٥/٠محمد علي شاه (  -٣)       ٢٥/٠فتحعلي شاه ( -٢)                ٢٥/٠مظفرالدين شاه ( -١ ١٥

 ١ ) ذكر دومورد ١اختالل هاي روحي و رواني (  –بيماري هاي مسري  –گرسنگي  ١٦

١٧ 
تهديد اقتصادي ايران با تعطيلي شعب بانك انگليس خارج كردن سرمايه هاي  -در مجامع بين الملليطرح شكايت از ايران 

شركت نفت و تحريم خريد نفت تحريك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طريق منع شركت نفت ايران و انگليس 
 ) ١از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان دومورد كافيست ( 

١

١٨ 
اداي سوگند در مجلس شوراي ملي سوگند خورد سلطنت كند نه حكومت. همچنين امالكي را كه پدرش تصرف كرده هنگام 

بود در اختيار دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانشان بازگرداند. عالوه بر اين به مراجع تقليد اطمينان داد كه حجاب را محدود 
 ) ٥/١يا ممنوع نخواهد كرد. ( 

٥/١

 

 

 

 


