
 باسمه تعالي

  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

١ 

 جمالت صحيح و يا غلط را مشخص كنيد. 
 از مورخان مشهور زمان فتحعلي شاه و از منتقدان تملق گويي بوده است.        » ميرزا محمد جعفر خورموجي « الف) 

 ب) نخستين حلقه چاه نفت در منطقه مسجد سليمان فوران كرد.                     
 در ايران مناسب ديد.        ، شاه فرصت را براي ارائه اصالحات١٣٤٠ج) با رحلت آيت اهللا كاشاني در فروردين 

٠,٧٥ 
 

٢ 

 كدام يك از گزينه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟ (در ستون سمت چپ يك مورد اضافه است)
 الف) دادن مناطقي در شرق درياي مازندران به روسيه       

ب) محروم شدن ايران از داشتن كشتي جنگي در درياي مازندران                         
 ميليون تومان غرامت به روسيه              ٥ج) دادن 

 د) جداشدن افغانستان و هرات از ايران                      

 گلستان -١
 تركمانچاي -٢
 پاريس -٣
 آخال -٤
  مفصل -٥

١ 
 

٣ 

 خالي عبارات مناسب بنويسيد.در جاهاي 
الف) در دوره قاجار، تجار داخلي و سرمايه گذران خارجي در شهرهاي ...................... و ................... كارگاه هاي كوچك و 

 بزرگ فرش داير كرده بودند.
 كه به ........................ شهرت دارد.ب) با آغاز سلطنت پهلوي دوره نويني از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز مي شود 

 ج) پس از پيروزي انقالب اسالمي، اولين نماز جمعه به امامت ........................ در تهران برگزار شد.
ادت شد) دريادالن نيروي دريايي ارتش در نخستين ماه هاي جنگ با پشتيباني نيروي هوايي در عمليات ...................... با ر

 تمام، اسكله هاي عراق را منهدم و نيروي دريايي صدام را نابود كردند.

 
٠,٥ 

 
٠,٥ 

 
٠,٥ 
٠,٥ 

٤ 

 گزينه ي مناسب را انتخاب كنيد.
 الف) پس از فتوحات ..................... ورود هنرمندان هندي به ايران موجب تلفيق هنر ايراني و هندي شد.

 لطفعلي خان  -٤                        آقا محمدخان  -٣                    نادرشاه  -٢            كريم خان   -١
 ب) انقالب صنعتي از كدام كشور آغاز شد؟

 روسيه -٤            اياالت متحده آمريكا  – ٣                     فرانسه  -٢              انگلستان  -١
 حمايت .......................... توانست صدراعظم آلمان شود.ج) هيتلر با 

 همه موارد -٤                    افسران ارتش  -٣         اشراف زمين دار  -٢       صاحبان صنايع  -١
 مرداد، چه كسي در ايران نخست وزير شد؟ ٢٨د) پس از پيروزي كودتاي 

 دكتر مصدق -٤           فضل اهللا زاهدي            -٣                 وثوق الدوله -٢                احمد قوام    -١
 روي كار آمد؟» آشتي ملي«ه) كدام نخست وزير با شعار 

 بختيار -٤                       شريف امامي  -٣                       آموزگار  -٢                     هويدا  -١

,٢٥١  
 

٥ 

 به سواالت زير پاسخ كوتاه بدهيد.
 الف) نخستين استعمارگراني كه به هند وارد شدند كدام كشورها بودند؟

 ب) در دوره نخست وزيري رضاخان و پس از سلطنت وي، يگانه دشمن سرسخت او چه كسي بود؟ 
 تشكيل داد؟ج) در فاصله دو جنگ جهاني، ژاپن به كمك كدام كشورها، دولت هاي محور را 

 چه بود؟ ١٣٤٣آبان  ١٣د) علت دستگيري امام خميني (ره) در 
 ه) فكر كنيد و پاسخ دهيد: چرا تجربه تلخ جنگ جهاني اول، مانع بروز جنگ جهاني دوم نشد؟

 و) نظر خود را درباره اين ديدگاه مورخ معاصر كه در باره جنگ جهاني دوم گفته بيان كنيد: 
»آگاهي حاصل از اين پديده اين بود كه اكنون بشر قدرت انهدام كامل خود را به دست آورده است.مهيب ترين بصيرت و « 

 
٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥



 

 

 

  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

٦ 
 درباره اصطالحات و مفاهيم زير توضيح دهيد.

 الف) انقالب دوم
 ب) مجمع تشخيص مصلحت

١,٥

٧ 
 سواالت تشريحي

 موزشي جديد در ايران چه بود؟از برپايي مراكز آ» ميرزا حسن رشديه « هدف 
٠,٥ 

 ٠,٧٥ مورد) ٣در تاريخ نگاري جديد، چه تغييراتي در روش مورخان ايجاد شد؟ (ذكر  ٨
 ٠,٧٥ مورد) ٣رهبري امام خميني (ره) در زمان جنگ چه آثار و نتايجي به همراه داشت؟ ( ٩

 ١ چهار مورد از آرمان و اهداف انقالب مشروطه را بنويسيد.  ١٠

 ١ دو مورد از مهم ترين علل بروز جنگ جهاني اول را ذكر كنيد.  ١١

 ١ هدف از احداث خط آهن سراسري در دوران رضاشاه چه بود؟ توضيح دهيد. ١٢

 ١ دو اقدام انگليس براي ممانعت از ملي شدن نفت ايران را بنويسيد. ١٣

 ١ اقامت چندماهه امام خميني (ره) در فرانسه چه نتايج مهمي براي انقالب داشت؟ ١٤
١,٢٥ در جنگ جهاني دوم،روس ها چگونه توانستند پيشروي نيروهاي آلماني در خاك اين كشور را متوقف كنند؟ ١٥

 ١,٥ گلشائيان را بنويسيد-گسدر مجلس شانزدهم، علل مخالفت اقليتي از نمايندگان مجلس با قرارداد الحاقي  ١٦

١٧ 

مي  »سردار قادسيه«بررسي شواهد و مدارك: با توجه به متن زير، انگيزه و هدف صدام از اينكه در آغاز جنگ تحميلي، خود را 
 ناميد را بنويسيد.

 االن به هم خورده وصدام هم پيش خود فكر كرد و شيطان هاي بزرگ هم اين فكر را در او تقويت كردند كه تو به ايراني كه «
(صحيفه » يه بخوان.هرج و مرج است و ارتشي ندارد، حمله كن و اسم خودت را مثل سعد وقاص كن و خودت را فاتح قادس

 امام خميني ) 

٠,٧٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعاليباسمه 
 

  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 
 ٥ص  ١الف) غلط/ درس 

 ١١٣ص  ٩ب) صحيح / درس 
  ١٢٦ص  ١٠ج) غلط / درس 

٠,٧٥ 
 

٢ 

 ٤٣ص  ٣آخال / درس  -٤الف) شماره 
 ٤٣ص  ٣گلستان/ درس  -١ب) شماره
 ٤٣ص  ٣تركمانچاي/ درس  -٢ج) شماره
 ٤٣ص  ٣پاريس/ درس  -٣د) شماره

١ 
 

٣ 

 ٥٢ص  ٤درس  اراك / -الف) تبريز
 ٩٣ص  ٧ب) استعمارنو/ درس 

 ١٣٩ص  ١١ج) آيت اهللا طالقاني/ درس 
 ١٥١ص  ١٢د) عمليات مرواريد/ درس 

٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥ 

٤ 

٢٣ص  ٢نادرشاه/ درس  -٢الف) شماره 
 ٣٠ص  ٢انگلستان/ درس  -١ب) شماره 
١٠٠ص  ٨همه موارد/ درس  -٤ج) شماره 
   ١٢٤ص  ٩فضل اهللا زاهدي/ درس  -٣د) شماره 
 ١٣٣ص  ١٠شريف امامي/ درس  -٣ه) شماره 

١,٢٥ 
 

٥ 

 ٢٥ص  ٢الف) پرتغال و اسپانيا / درس 
٩٥ص  ٧ب) آيت اهللا مدرس / درس 

١٠٢ص  ٨ج) آلمان و ايتاليا / درس 
١٢٨ص  ١٠د) اعتراض به تصويب قانون كاپيتوالسيون / درس 

بسياري از كشورهاي اروپايي از نتايج جنگ جهاني اول و قرارداد ورساي و يا ظهور ديكتاتوري هاي قدرتمند ه) ناراضي بودن 
٩٧ص  ٨و رقابت و زياده خواهي هاي آنها / درس 

 و) يعني بشر با پيشرفتي كه در صنايع نظامي و تكنولوژي به دست آورده مي تواند نسل خود را از بين ببرد و يا اشاره به سالح
١٠٧ص  ٨هاي مخرب اتمي و شيميايي در جنگ جهاني اول / درس 

 
٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥

٦ 

توسط دانشجويان پيرو خط امام كه امام از اين اقدام با عنوان انقالب دوم ياد  ١٣٥٨آبان  ١٣الف) اشغال سفارت آمريكا در 
 ١٣٨ص  ١١كردند. / درس 

اسالمي و شوراي نگهبان، به فرمان امام مجمع تشخيص مصلحت براي رسيدگي به ب) با بروز اختالف ميان مجلس شوراي 
١٤٤ص  ١١اين اختالفات تشكيل شد تا مشكالتي در اداره كشور به وجود نيايد. / درس 

١,٥

 ٠,٥  ٥٤ص  ٤فراهم آوردن شرايط براي سوادآموزي به تمام قشرهاي مختلف جامعه/ درس  ٧

٨ 
 –ارزيابي رويدادهاي تاريخي  -گزينش و نقد منابع –بهره برداري از منابع و اسناد و مدارك معتبر  –روش تحقيق علمي 

 ٦ص  ١) / درس  ٠,٢٥استفاده از نتايج تحقيقات ساير علوم ( سه مورد كافي است هر مورد  –نوشتن وقايع به زبان ساده 
٠,٧٥ 

٩ 
تقويت انگيزه جهاد و روحيه شهادت طلبي در ميان جوانان  – ٠,٢٥تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام در روند جنگ 

ص  ١٢) / درس  ٠,٢٥( سه مورد كافي است هر مورد  ٠,٢٥اولويت يافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن  – ٠,٢٥ايراني 
١٥٥ 

٠,٧٥ 



 

 

  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

١٠ 

تبديل  – ٠,٢٥برپايي مجلس شوراي ملي  – ٠,٢٥تدوين و اجراي قانون اساسي  – ٠,٢٥برقراري آزادي و برابري در كشور 
تبديل حكومت  – ٠,٢٥(تغيير در شيوه اداره كشور   ٠,٢٥حكومت ناكارآمد و ناسالم قاجار به حكومتي كارآمد و قانونمند 

 )٠,٢٥خودكامه قاجار به سلطنتي مشروطه 
 ٥٤ص  ٤) / درس  ٠,٢٥مورد كافي است هر مورد  ٤( 

١ 

١١ 
(رقابت بر سر مستعمرات / توسعه و دخالت  ٠,٥مسابقه تسليحاتي  – ٠,٥اختالفات مرزي و دشمني شديد آلمان و فرانسه 

 ٨٠ص  ٦) / درس  ٠,٥در بالكان) ( دو مورد كافي است هر مورد 
١ 

١٢ 
كه در صورت پيشروي روسها، انگليسي ها  ٠,٥نيروهاي انگليسي از جنوب به شمال ايجاد راهي سراسري براي انتقال سريع 

 ٩٧ص  ٧/ درس  ٠,٥به كمك اين راه، نيروهاي خود را به سرعت به شمال فرستاده مانع نفوذ آنها در هند شوند. 
١ 

١٣ 
 ٠,٥فرستادن كشتي هاي جنگي به خليج فارس و تهديد نظامي  – ٠,٥تحريك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده 

تهديد اقتصادي ايران با تعطيلي شعب بانك انگليس و خارج كردن سرمايه  –(طرح شكايت از ايران در مجامع بين المللي 
 ١١٩ص  ٩) / درس  ٠,٥هاي شركت نفت و تحريم خريد نفت) ( دو مورد كافي است هر مورد 

١ 

١٤ 
امكان مالقات مبارزان با رهبر انقالب و  – ٠,٥مصاحبه و سخنراني براي افشاي جنايات پهلوي  –استفاده از امكانات تبليغي 

 ١٣٤ص  ١٠/  درس ٠,٥منشركردن پيام هاي امام با شتاب بيشتر 
١ 

١٥ 
كمك هاي تداركاتي و شيميايي ٠,٢٥بهره گيري از سرماي زودهنگام زمستان  ٠,٢٥مقاومت سرسختانه در برابر آلماني ها 

 ١٠٤ص  ٨/ درس  ٠,٢٥كه از طريق خاك ايران به آنها مي شد.٠,٢٥انگلستان و آمريكا  ٠,٢٥
١,٢٥

١٦ 
و  ٠,٥حاكميت ملي و استقالل كشور را به نوعي نقص مي كرد  ٠,٥چون اين قرارداد عالوه برناديده گرفتن حقوق مادي ايران 

  ٠,٥به تسلط بيگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعيت مي بخشيد 
 ١١٦ص  ٩/ درس 

١,٥ 

١٧ 
ت هاي كنند و اين فتح مقدمه تسلط اعراب بر قسمدر نبرد قادسيه مسلمانان توانستند تيسفون پايتخت ساسانيان را فتح 

سال تمام ايران توسط اعراب فتح شد، صدام به اين وسيله مي خواست خود را  ٢٠ديگر ايران شد تا جايي كه در كمتر از 
 ١٤٩ص  ١٢فاتح كامل ايران اعالم كند. / درس 

٠,٧٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


