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 های صحیح یا غلط را مشخص نمایید.جمله

 شد.ای، مانعی برای اعمال قدرت شاهان قاجار محسوب مینبود نظام اداری کارآمد و ارتش حرفه -الف

 رفت.الوله به شمار میوثوقم، یکی از عوامل سقوط دولت 9191مخالفت با قرارداد  -ب

 ها اهمیت حیاتی یافت.با هجوم ارتش آلمان به خاک شوروی، حفاظت از منابع نفت باکو برای انگلیسی -پ

 های عراق را منهدم کردند.اسکله« المقدسبیت»در عملیاتی موسوم به  ،دریادالن نیروی دریایی ارتش -ت
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 )در ستون سمت چپ دو مورد اضافي است.(های سمت چپ در ارتباط است. شمارهراست با سمت های کدام یک از گزینه 2

 جدایی افغانستان از ایرانالف( 

 اعزام هیئت نظامی برای تعلیم و تجهیز سپاه ایرانب( 

 حق مصونیت قضایی )کاپیتوالسیون(پ( 

 

 گلستان -9

 کنشتاینفین -2

 پاریس -3

 ترکمانچای -4

 گلداسمیت -5
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 جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید.در  3

 ......... شد...........اهلل نوری، اصول و مبانی مشروطه را ناسازگار با اسالم شمرد و خواستار برپایی .......فضلشیخ -الف

 ................. به وجود آورد، محبوبیت او افزایش یافت....با توجه به امنیتی که رضاخان پس از سرکوب ...... -ب

 شد. 9343آبان  93........ باعث تبعید ایشان به ترکیه در ...مخالفت صریح امام خمینی )ره( با قانون ............ -پ

 نشینی به مرزها و .................................... توجه شد.، به دو خواسته ایران یعنی عقب515در قطعنامه  -ت

1 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 4

 ترین دستاورد انقالب باشکوه انگلستان چه بود؟بزرگ -الف

 گرایی در انگلستانرشد احساسات ملی -2ایجاد حکومت جمهوری در انگلستان                         -9    

 الهی سلطنت در انگلستان نفی منشأ -4    افزایش قدرت و اختیارات پادشاه انگلستان           -3    

 گزینه بیانگر اندیشه سیاسی روسو در عصر روشنگری اروپا است؟کدام  -ب

 دفاع از حقوق بشر   -2                اطاعت انسان از عقل                                   -9    

 تفکیک قوای سیاسی -4                                          کید بر اهمیت انتخابات تأ -3    

  گیری دولت اسرائیل نقش داشت؟اقدام انگلستان در شکلکدام  -پ

 پیشنهاد تقسیم سرزمین فلسطین -2صدور اعالمیه بالفور                                                    -9    

 دیانهای وسیع برای یهوخرید و تصرف زمین -4وساطت میان اسرائیل با کشورهای عربی                    -3    

   گانه چه واکنشی نشان دادند؟اصول شش پرسیهمهعلما و امام خمینی در برابر  -ت

             سکوت               -4                           پذیرش -3                           تحریم -2                               ابطال -9    

1 

  کوتاه دهید. هایبه سواالت زیر پاسخ 7

 را بنویسید. یکی از شروط نادر برای پذیرش سلطنت در شورای دشت مغان -الف

 هدف از تشکیل جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول چه بود؟ -ب

 مورد(2) در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوری چگونه به رویارویی با یکدیگر پرداختند؟ -پ
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 مرداد و سقوط دکتر مصدق را بنویسید. 25بر موفقیت کودتاینقش عوامل خارجی)آمریکا و انگلستان(  -ت

 گذاری کردند؟های ملی و مذهبی چه تشکلی را پایهمرداد، شخصیت 25پس از کودتای  -ث

 زدایی چه بود؟ترین اقدام حکومت پهلوی برای اسالمبرجسته-ج

 نام ببرید.ها حضور داشتند را دو گروه شاخص از میان نیروهای مردمی که در جبهه -چ

 سواالت تشریحی

 1 د.نویسی سنتی ایران را بنویسیهای تاریخویژگیچهار مورد از  6

 1 مورد(4) چه بود؟علل رشد و ترقی صنعت فرش در دوره قاجار  5

 1 چهار دستاورد مهم انقالب مشروطه را فهرست کنید.  0

 57/8 گرفت؟ این اقدام چه پیامدهایی به همراه داشت؟چرا رضاشاه سیاست اسکان اجباری عشایر را در پیش  9

 1 رضاشاه در دوران سلطنت، برای تضعیف روحانیت چه دستوراتی صادر کرد؟ 18

 1 در برخورد با مخالفان خود مقایسه نمایید.را هیتلر و موسولینی های مشترک ویژگی 11

 1 برابر شوروی موضع دفاعی بگیرد؟در جنگ جهانی دوم، کدام عوامل باعث شد تا آلمان در  12

 1  را بنویسید.انگلستان برای جلوگیری از ملی شدن نفت ایران دو مورد از اقدامات  13

 1 مورد(2) رساند؟نتایجی ، آمریکا را به چه 9351اسوعا و عاشورای تظاهرات مردم ایران در ت 14

 1 پیامد سیاسی این حادثه چه بود؟امام خمینی )ره( کدام حادثه را انقالب دوم نامیدند؟  17

 1 مورد(4های دشمنان داخلی و خارجی علیه جمهوری اسالمی ایران را نام ببرید. )ترین توطئهمهم 16

  بررسی شواهد و مدارک:  15

 انییگلشا -قرارداد گس یزمان با امضااما هم ؛کردد میبرخور قرارداد الحاقیکارانه با  حزب توده محافظه: »9متن

است، اما  رانیقرارداد به نفع ا نیاز مواد ا یخالفان معتقد بودند که برخ. مبرگزار شد یجبهه مل یاز سوی تظاهرات

 .« دیفزای، بیقرارداد دارس یطبق قرارداد به اعتبار قانون توانسته بر که استیتانیبر نیدر واقع ا

 : ایران علیه صدام تحمیلی جنگ دربارۀشورای امنیت سازمان ملل ( 9351مهر  6) 411الف( قطعنامۀ : »2متن

 هایراه از را خود مناقشۀ و کنند خودداری فوریت به زور کاربرد هرگونه از خواهدیم عراق و ایران از -9

  .نمایند حلالمللی و طبق اصول عدالت و حقوق بین آمیزمسالمت

 هایراه دیگر یا و ایمنطقه نهادهای به توسل یامیانجیگری  مورد در مناسب پیشنهاد هر واهدخمی آنها از -2

 .بپذیرند که اجرای تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهیل کند، خود، انتخاب به بنا را آمیزمسالمت

 صادر شد:  کویت به صدام حملۀ از پسبالفاصله شورای امنیت سازمان ملل که  (9361مرداد 93) 666قطعنامۀب( 

  .کندمی محکوم را کویت به عراق تهاجم  -9

 « .ببرد بیرون کویت از شرط و قید بدون و درنگیب را خود نیروهای تمام خواهدمی عراق از -2

 سواالت زیر پاسخ دهید. به ، 2و  1های متن بر اساس

 گلشائیان چه بود؟-با قرارداد گس هامخالفت علل -9

  .کنید بیان ها راآن هایتفاوت را بخوانید و 666و  411های مفاد قطعنامه -2
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