
 

 باسمه تعالي
 

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

  طراح سوال : 

 نمره رديف

١ 

 نمره) ٠/٢٥جمله هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد: (هر مورد 
 الف) بي توجهي به سنجش و نقد منابع يكي از ويژگي هاي برجسته تاريخ نگاري سنتي است.

 ب) در جنگ جهاني اول، راه آهن سراسري به مهمترين عامل ارتباطي نيروهاي متفقين مبدل شد.
 سال به قدرت صنعتي و اقتصادي بزرگي در جهان تبديل شد. ٢٠اتمام جنگ جهاني دوم، آلمان غربي در كمتر از پ) بعد از 

٧٥/٠  

٢ 

 كداميك از گزينه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟( در ستون سمت چپ دو مورد اضافي است.) 
 

 الف) تاريخ بيداري ايرانيان (            )
 التواريخ  (            ) ب) صدر

 پ) حقايق االخبار ناصري (            )
 

 اعتمادالسلطنه )١
 ) محمدجعفر خورموجي٢
 ) ميرزاقلي هدايت٣
 ) ناظم االسالم كرماني٤
  ) خاوري شيرازي                ٥

٧٥/٠  

٣ 

 نمره)  ٠/٢٥در جاهاي خالي عبارات مناسب بنويسيد: (هر مورد 
مسئوليت امنيت داخلي در دوره هيتلر بر عهده سازمان پليس مخفي مخوفي موسوم به ...............................گذاشته شد.الف) 

ب) فعاليت انگليسي ها براي يافتن منابع نفت در مناطق مختلف ايران، با فوران كردن نخستين حلقه چاه در منطقه 
 ...................... به نتيجه رسيد.

 در زمان نخست وزيري علي اميني آغاز شد. ١٣٤٠پ) نخستين مرحله برنامه هاي اصالحي با عنوان ..................... در سال 

٧٥/٠  

٤ 

 نمره)  ٠/٢٥گزينه مناسب را انتخاب كنيد: (هر مورد 
 الف) اسكان اجباري عشاير توسط رضاخان با چه هدفي صورت گرفت ؟

 ) توسعه شهرنشيني٢                                ) نبود راه هاي ارتباطي ١
 ) قدرت نمايي رضاخان٤) مهار نيروهاي رزمي عشاير                          ٣

 ب) پس از استعفاي دكتر مصدق در دوره اول نخست وزيري، شاه چه كسي را مأمور تشكيل كابينه كرد؟
 ) احمد قوام٤) حسنعلي منصور           ٣) علي اميني            ٢) رزم آرا          ١

 پ)سازمان چريكهاي فدايي خلق با الهام از چه طرز تفكري به مبارزه هاي مسلحانه روي آوردند؟
 ) كاپيتاليستي٤) فاشيستي                ٣) ماركسيستي            ٢) نازيستي                   ١

٧٥/٠  

٥ 

 جدول زير را تكميل كنيد. 
 موضوع قرارداد نام كشور قراردادنام 

 جدايي خوارزم و ماوراء النهر  آخال
  انگلستان پاريس

 واگذاري حق مصونيت قضايي(كاپيتوالسيون) روسيه 
  ضميمه كردن مناطقي از سيستان و بلوچستان به خاك هندوستان انگلستان 

١ 

٦ 

 ترتيب پادشاهان قاجار را بر روي خط زمان زير كامل كنيد.
 
 
 

آقا محمد  ١
خان

محمد 
شاه

محمدعلي شاه



 

 

  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 رديف

٧ 

  نمره)  ٠/٥به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد:(هر مورد 
 الف) مجمع تشخيص مصلحت نظام به چه منظوري تشكيل شد؟

 بار پس از شروع جنگ تحميلي به كدام خواسته هاي ايران توجه شده بود؟براي نخستين  ٥٩٨ب) در قطعنامه 
 پ) اولين مرحله فعاليت سياسي امام خميني (ره) در جايگاه مرجعيت شيعه چه بود؟

 ت) رضاشاه به چه نامي به يك شكل كردن لباس و برداشتن حجاب بانوان اقدام كرد؟

٢ 

٨ 

  براساس متن زير به سؤاالت پاسخ دهيد. 
پس از پايان جنگ جهاني دوم دو بلوك شرق (كمونيسم) و غرب (كاپيتاليسم) بار ديگر در برابر هم قرار گرفتند. آنها اين بار 
بدون درگيري نظامي دسته بندي جديدي را به وجود آوردند كه مهمترين ويژگي آن، رقابت هاي نظامي و هسته اي بود.در اين 

هيچ يك از بلوك بندي هاي نظامي شرق و غرب را نپذيرفتند و به جنبش غير متعهد  ميان كشورهايي نيز بودند كه عضويت
معروف شدند.هدف كشورهاي غيرمتعهد مبارزه با هرگونه سلطه استعماري در جهان بود.پايه گذاران اين جنبش جمال 

 زير هند بودند.نخستين تالشعبدالناصر رئيس جمهور مصر، احمد سوكارنو رئيس جمهور اندونزي و جواهر لعل نهرو نخست و
م. اولين ١٩٦١م. در كنفرانس باندونگ در اندونزي انجام شد. سال ١٩٥٥براي ايجاد همگرايي در ميان اين كشورها در سال 

اجالس سران عدم تعهد با حضور مارشال تيتو رهبر يوگسالوي و قوام نكرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر، جواهر لعل نهرو و 
 نو در شهر بلگراد در يوگسالوي برگزار شد و اين سازمان موجوديت خود را اعالم كرد.احمد سوكار

 الف) هدف از تأسيس جنبش غيرمتعهدها چه بود؟
 ب) پايه گذاران جنبش غيرمتعهدها چه كساني بودند؟

١ 

٩ 
 سؤاالت تشريحي

 كشور ايتاليا در سالهاي پس از جنگ جهاني اول با چه مشكالتي مواجه شد؟  
٧٥/٠  

٧٥/٠ چه عواملي سبب شد روسها پيشروي نيروهاي آلماني را متوقف و حمالت متقابل خود را آغاز كنند؟  ١٠  

 ١ اجتماعي انقالب صنعتي را بنويسيد.  -دو پديده اقتصادي ١١

 ١ تجاري شدن كشاورزي ايران در عصر قاجار چه نتايجي بدنبال داشت؟  ١٢

 ١ در پيمان صلح ورساي در مورد آلمان چه تصميماتي اتخاذ گرديد؟  ١٣

١٤ 
چرا همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگليسي ها تصميم گرفتند كشور آلمان را تقويت كنند و در اين زمينه چه اقداماتي 

 انجام دادند؟ 
١ 

 ١ گلشائيان چه بود؟  -علل مهم مخالفت نمايندگان مجلس با قرارداد الحاقي گس ١٥

 ١ تفاوت توافق نامه وين با كاپيتوالسيون در چيست؟  ١٦

٥/١ انگليسي ها براي جلوگيري از تصويب و اجراي قانون ملي شدن نفت به چه اقداماتي دست زدند؟ذكر سه مورد كافيست.  ١٧  

١٨ 

  نهادهاي زير كه پس از پيروزي انقالب در ايران تشكيل شدند، چه وظايفي را برعهده داشتند؟هركدام از 
 الف) سپاه پاسداران               
 ب) نهضت سوادآموزي           

 پ) جهاد سازندگي

٥/١  

٥/١ .مهمترين انگيزه و اهداف صدام از حمله نظامي به ايران را بنويسيد ١٩  

 


