باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :عبدالرئوف نصیری
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
گزینه درست را در سؤاالت زیر مشخص كنيد( :هر مورد  1/24نمره)
الف) كدام گزینه درباره شيوه تاریخنگاري عصر افشار و زند صحيح نيست:
 )1شيوه تاریخنگاري آنها استمرار تاریخنویسی عصر صفوي است⃝.
 )2ميرزا مهدي استرآبادي مورخ رسمی نادر و مؤلف جهانگشاي نادري و دُرِّه نادره است⃝
 ) 3ميرزا محمدصادق موسوي مؤلف تاریخ گيتیگشا مورخ دربار زندیه است⃝
 ) 5نثر جهانگشاي نادري متكلف و نثر تاریخی گيتیگشا روان و به دور از تملق است⃝

1

0/5

ب) كدام گزینه درباره ميرزا فتحعلی آخوندزاده درست است؟
 )1او از مورخين متفكر عصر قاجاري است كه به نقد علمی تاریخنگاري سنتی پرداخت⃝.
 )2در رساله ایراد ،سبك مصنوع ادبی رضاقلی خان هدایت را در نگارش تاریخ نقد كرد⃝
 )3مورخی بود كه معتقد به استفاده از شيوه علمی در نگارش تاریخ بود ⃝
 )5از نقد ادبی براي رواج شيوه تاریخنگاري علمی در آثار تاریخنگارانهاش استفاده میكرد⃝
جاهاي خالی را با كلمات داده شده پر كنيد .دو كلمه اضافی است( .هر مورد )1/24
(ميرزا یوسف خان مستشار الدوله؛ ميرزاصالح شيرازي؛ تاریخ بيداري ایرانيان؛ منتظم ناصري)
2

الف) اولين روزنامه را در ایران با عنوان كاغذ اخبار  ...........................................از دانشجویان اعزامی به انگلستان در تهران
منتشر كرد.

0/5

ب) در كتاب  ................................................ناظماالسالم كرمانی ضمن توجه به نقش مردم ،نقش طبقات اجتماعی مختلف
را در انقالب مشروطيت نشان داده است.
درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص كنيد( :هر مورد )1/24
الف) نادرشاه تالش كرد تا با استخدام جان التون انگليسی نيروي دریایی در دریاي مازندران و خليج فارس ایجاد كند .ص⃝
⃝
غ
3

ب) حكومت نادرشاه بر اقتدارگرایی و استبداد مطلق شاه متمركز بود .ص ⃝

⃝
غ

ج) دوره كریمخان زند شهرهاي شيراز و بندرعباس مهمترین مراكز تجارت داخلی و خارجی بودند .ص ⃝

1
⃝
غ

د) در انقالب باشكوه انگلستان با پيروزي مجلس بر نهاد سلطنت ،تفكر موهبت الهی بودن سلطنت از بين رفت.
⃝
ص

⃝
غ

به سؤاالت زیر كوتاه پاسخ دهيد( :هر مورد )1/4
الف) چرا اصالحات عصر ناصرالدینشاه به تغيير اساسی منجر نشد؟
5

ب) محاكم عُرف در نظام قضایی عصر قاجار به چه مسائلی رسيدگی میكردند؟

2

ج) تكيه دولت در عصر كدام پادشاه قاجار ایجاد شد؟
د) نخستين مدارس جدید در ایران چگونه تأسيس شدند؟
4

نيروهاي اجتماعی فعال در انقالب مشروطه را نام ببرید.

1

6

دو مورد از مهمترین تحوالتی كه زمينهساز جنگ جهانی اول شد را بنویسيد؟

1

7

اقدامات فرهنگی رضاشاه و پيامدهاي آن را بنویسيد؟

1

9

چرا رضاشاه سياست گرایش به آلمان را پيش گرفت؟

1

8

چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادي و صنعتی ژاپن و كشورهاي اروپاي غربی در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم شد؟

1/ 5

11

ویژگیهاي مشترک دیكتاتوريهاي استالين ،موسولينی و هيتلر در ابعاد سياسی ،اقتصادي و اجتماعی را بنویسيد؟

1/ 5
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سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :عبدالرئوف نصيري

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

11

چرا ميان رهبران ،شخصيتها ،احزاب و گروههاي دستاندركار نهضت ملی شدن صنعت نفت اختالف افتاد؟

1

12

اقدامات انگلستان براي ممانعت ملی شدن نفت را بنویسيد؟ (دو مورد كافی است)

1

13

نتایج قيام سیام تير  1331را بررسی كنيد؟

1

15

دو نتيجۀ مهم اقامت چند ماهۀ امام خمينی (ره) در فرانسه براي انقالب را بنویسيد.

1

14

بر اساس الیحه انجمنهاي ایالتی و والیتی در دولت علم چه اصالحاتی در قانون انتخابات انجمنها انجام شد؟

1

16

دولت موقت به ریاست مهندس مهدي بازرگان به همراه شوراي انقالب عالوه بر اداره كشور ،براي استقرار نظام سياسی جدید
چه اقداماتی انجام داد؟ (چهار مورد)

1

17

مهمترین توطئهها و تالشهاي دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی ایران را بنویسيد.

1

19

رهبري حضرت امام خمينی (ره) در زمان جنگ چه آثار و نتایجی به همراه داشت؟

1

18

در چه شرایطی حضرت امام خمينی (ره) قطعنامه  489شوراي امنيت سازمان ملل را پذیرفتند و آتشبس ميان ایران و عراق
بعثی برقرار شد؟ آن شرایط را تبيين كنيد.

18

1

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس:تاریخ 3

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :یعقوب درستکار احمدی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
در عبارات زیر موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد.
 -اساس كار تاریخ نگارس سنتی ،بررسی زندگی پادشاهان و شرح حال فتوحات آنان بود.

1

 -اولين روزنامه ایران را امير كبير در تهران منتشر كرد.

1

 از قرن  18ميالدي ،كشور عثمانی به مرد بيمار اروپا لقب گرفت. حل و فصل دعواهاي خانوادگی  ،از وظایف محاكم عرف در عصر قاجار بود.جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر كنيد.
2

 در شيوه توليد .....................روستایيان بی زمين ،اغلب روي اراضی مالكان كار می كردند. -آغاز سلطنت پهلوي دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود كه به .........................شهرت دارد.

1/ 5

 به فرمان امام خمينی(ره)......................به عنوان نخستين ریيس جمهوري اسالمی ایران و فرمانده كل قوا منسوب شد.سواالت چهار گزینه اي
الف)كدام مورد جزء بناهاي كارت پستالی است.
 )1كاخ گلستان

 )2شمس العماره

)5

 )3خانه بروجردي ها

ب)"دوچه"لقب كدام یك ازرهبران جهان در دوران جنگ جهانی دوم می باشد؟
3

 )1استالين

 )2هيتلر

 )5موسولينی

 )3لنين

2

پ) نخستين برنامه اصالحات ارضی در سال  1351در زمان نخست وریري چه كسی آغاز شد؟
 )1علی امينی

 )2حسين اعالء

)3عباس هویدا

)5اساهلل علم

ت)خرمشهر در جریان كدام عمليات دفاع مقدس آزاد شد؟
)1فتح المبين

 )2بيت المقدس

 )3والفجر 9

 )5كربالي 4

هریك از تعاریف(ستون اول)به كدام یك از مفاهيم(ستون دوم)اشاره دارد.یك مورد اضافی است.

5

الف:باغ دلگشا از اقدامات عمرانی او در شيراز است

 -1محمد علی شاه

ت:در دوران پادشاهی او ،امتياز توتون و تنباكو به انگلستان واگذار گردید.

 -2مظفرالدین شاه

ب:در  15مرداد 1394فرمان مشروطه توسط او صادر شد.

 -3كریم خان زند

پ :به بهانه سوء قصد به جان خود،مجلس شوراي ملی را به توپ بست.

 -5ناصرالدین شاه

1

 -4لطفعلی خان زند
پاسخ كوتاه
الف :چرا روحانيون عصر قاجار از نظر مالی ،مستقل از حكومت بودند؟
4

ب :ورود ارتش تازه نفس امریكا به جنگ جهانی اول (1815م1819.م) چه نتيجه اي به دنبال داشت؟
پ:چه عاملی موجب افزایش محبوبيت رضا خان در دوره نخست وزیري شد؟

2/ 5

ت :رهبري بلوک شرق و بلوک غرب پس از جنگ جهانی دوم برعهده چه كشورهایی بود؟
ث :چرا حكومت پهلوي در سال  1346مسئله فضاي باز سياسی را مطرح كرد؟
6

شروط نادر براي پذیرش سلطنت در شوراي دشت مغان چه بود؟(دو مورد)

1

7

زنان چه نقشی در انقالب مشروطه داشتند؟

1

9

هدف انگليسی ها و رضا شاه از ایجاد ارتش منظم در ایران چه بود؟

1

8

عملكرد هيتلر در فاصله دو جنگ جهانی ،از نظر بعد روابط خارجی چگونه بود؟

1
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ردیف

طراح سوال  :یعقوب درستكار احمدي

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

11

چرا نيروهاي شوروي و انگلستان در سوم شهریور ،1321ایران را اشغال كردند؟

1

11

سياست"موازنه منفی" و سياست"موازنه مثبت" در تاریخ معاصر ایران را مقایسه كنيد.

1

12

دو اقدام انگلستان به منظور جلوگيري از ملی شدن صنعت نفت ایران را بنویسيد.

1

13

چرا مصدق در تير ماه  1331از مقام خود استعفا داد؟

1

15

دو مورد از نتایج قيام  14خرداد را بنویسيد؟

1

14

مهم ترین تالش ها و توطئه هاي دشمنان خارجی،عليه جمهوري اسالمی ایران را ذكر كنيد؟(سه مورد)

1/ 5

16

سه مورد از مهم ترین خدمات زنان ایران در هشت سال دفاع مقدس را بنویسيد.

1/ 5
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :نسرین مقرب زاده
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جمله هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد( :هر مورد  24/1نمره)

1

الف) بی توجهی به سنجش و نقد منابع یكی از ویژگی هاي برجسته تاریخ نگاري سنتی است.

0/55

ب) در جنگ جهانی اول ،راه آهن سراسري به مهمترین عامل ارتباطی نيروهاي متفقين مبدل شد.
پ) بعد از اتمام جنگ جهانی دوم ،آلمان غربی در كمتر از  21سال به قدرت صنعتی و اقتصادي بزرگی در جهان تبدیل شد.
كداميك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟( در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است).
 )1اعتمادالسلطنه
الف) تاریخ بيداري ایرانيان (

2

ب) صدر التواریخ (

)

 )2محمدجعفر خورموجی

)

0/55

 )3ميرزاقلی هدایت
)

پ) حقایق االخبار ناصري (

 )5ناظم االسالم كرمانی
 )4خاوري شيرازي

در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد( :هر مورد  24/1نمره)
الف) مسئوليت امنيت داخلی در دوره هيتلر بر عهده سازمان پليس مخفی مخوفی موسوم به ...............................گذاشته شد.
3

ب) فعاليت انگليسی ها براي یافتن منابع نفت در مناطق مختلف ایران ،با فوران كردن نخستين حلقه چاه در منطقه

0/55

 ......................به نتيجه رسيد.
پ) نخستين مرحله برنامه هاي اصالحی با عنوان  .....................در سال  1351در زمان نخست وزیري علی امينی آغاز شد.
گزینه مناسب را انتخاب كنيد( :هر مورد  24/1نمره)
الف) اسكان اجباري عشایر توسط رضاخان با چه هدفی صورت گرفت ؟

5

 )1نبود راه هاي ارتباطی

 )2توسعه شهرنشينی

 )3مهار نيروهاي رزمی عشایر

 )5قدرت نمایی رضاخان

0/55

ب) پس از استعفاي دكتر مصدق در دوره اول نخست وزیري ،شاه چه كسی را مأمور تشكيل كابينه كرد؟
 )1رزم آرا

 )2علی امينی

 )5احمد قوام

 )3حسنعلی منصور

پ)سازمان چریكهاي فدایی خلق با الهام از چه طرز تفكري به مبارزه هاي مسلحانه روي آوردند؟
 )1نازیستی

 )2ماركسيستی

 )3فاشيستی

 )5كاپيتاليستی

جدول زیر را تكميل كنيد.
نام قرارداد

نام كشور

آخال
4

پاریس

موضوع قرارداد
جدایی خوارزم و ماوراء النهر
1

انگلستان
روسيه

واگذاري حق مصونيت قضایی(كاپيتوالسيون)

انگلستان

ضميمه كردن مناطقی از سيستان و بلوچستان به خاک هندوستان

ترتيب پادشاهان قاجار را بر روي خط زمان زیر كامل كنيد.
6

محمدعلی شاه

22

محمد

آقا محمد

شاه

خان

1
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :نسرین مقرب زاده

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد(:هر مورد  4/1نمره)
الف) مجمع تشخيص مصلحت نظام به چه منظوري تشكيل شد؟
7

ب) در قطعنامه  489براي نخستين بار پس از شروع جنگ تحميلی به كدام خواسته هاي ایران توجه شده بود؟

2

پ) اولين مرحله فعاليت سياسی امام خمينی (ره) در جایگاه مرجعيت شيعه چه بود؟
ت) رضاشاه به چه نامی به یك شكل كردن لباس و برداشتن حجاب بانوان اقدام كرد؟
براساس متن زیر به سؤاالت پاسخ دهيد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم دو بلوک شرق (كمونيسم) و غرب (كاپيتاليسم) بار دیگر در برابر هم قرار گرفتند .آنها این بار
بدون درگيري نظامی دسته بندي جدیدي را به وجود آوردند كه مهمترین ویژگی آن ،رقابت هاي نظامی و هسته اي بود.در این
ميان كشورهایی نيز بودند كه عضویت هيچ یك از بلوک بندي هاي نظامی شرق و غرب را نپذیرفتند و به جنبش غير متعهد
معروف شدند.هدف كشورهاي غيرمتعهد مبارزه با هرگونه سلطه استعماري در جهان بود.پایه گذاران این جنبش جمال
9

عبدالناصر رئيس جمهور مصر ،احمد سوكارنو رئيس جمهور اندونزي و جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند بودند.نخستين تالش

1

براي ایجاد همگرایی در ميان این كشورها در سال 1844م .در كنفرانس باندونگ در اندونزي انجام شد .سال 1861م .اولين
اجالس سران عدم تعهد با حضور مارشال تيتو رهبر یوگسالوي و قوام نكرومه رهبر غنا ،جمال عبدالناصر ،جواهر لعل نهرو و
احمد سوكارنو در شهر بلگراد در یوگسالوي برگزار شد و این سازمان موجودیت خود را اعالم كرد.
الف) هدف از تأسيس جنبش غيرمتعهدها چه بود؟
ب) پایه گذاران جنبش غيرمتعهدها چه كسانی بودند؟
8

سؤاالت تشریحی
كشور ایتاليا در سالهاي پس از جنگ جهانی اول با چه مشكالتی مواجه شد؟

0/55

11

چه عواملی سبب شد روسها پيشروي نيروهاي آلمانی را متوقف و حمالت متقابل خود را آغاز كنند؟

11

دو پدیده اقتصادي -اجتماعی انقالب صنعتی را بنویسيد.

1

12

تجاري شدن كشاورزي ایران در عصر قاجار چه نتایجی بدنبال داشت؟

1

13

در پيمان صلح ورساي در مورد آلمان چه تصميماتی اتخاذ گردید؟

1

15

چرا همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه ،انگليسی ها تصميم گرفتند كشور آلمان را تقویت كنند و در این زمينه چه اقداماتی
انجام دادند؟

0/55

1

14

علل مهم مخالفت نمایندگان مجلس با قرارداد الحاقی گس -گلشائيان چه بود؟

1

16

تفاوت توافق نامه وین با كاپيتوالسيون در چيست؟

1

17

انگليسی ها براي جلوگيري از تصویب و اجراي قانون ملی شدن نفت به چه اقداماتی دست زدند؟ذكر سه مورد كافيست.

1/ 5

هركدام از نهادهاي زیر كه پس از پيروزي انقالب در ایران تشكيل شدند ،چه وظایفی را برعهده داشتند؟
19

الف) سپاه پاسداران

1/ 5

ب) نهضت سوادآموزي
پ) جهاد سازندگی

18

مهمترین انگيزه و اهداف صدام از حمله نظامی به ایران را بنویسيد.
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زهرا گنجعلی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جملههاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد.
الف) جامعه ایلی و عشایري در دوره قاجار از وضعيت بهتري نسبت به روستائيان برخوردار بود.

1

ب) یكی از دستاوردهاي انقالب مشروطه كه خيلی زود به بار نشست ،توسعه فعاليتهاي روزنامهنگاري بود.
ج) در جنگ جهانی اول ،راهآهن سراسري ایران به مهمترین عامل ارتباطی منفقين مبدل شد.

1

د) انور سادات رئيس جمهور مصر ،نخستين رئيس یك كشور عرب و مسلمان بود كه با وساطت آمریكا با اسرائيل پيمان صلح
امضا كرد.
گزینه صحيح را از ستون سمت چپ انتخاب نمایيد( .در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است)

2

الف) در این كتاب نخستينبار واقعيت قتل اميركبير بازتاب شده است؟

 -1تاریخ بيداري ایرانيان

ب) نویسنده این كتاب از پيشگامان انتقاد به تملق و تكلفنویسی است؟

 -2صدرالتواریخ

ج) این كتاب با اسلوبی مصنوع و دشوار و با تملق ،تاریخ زندیه را دربرمیگيرد؟

 -3حقایقاالخبار ناصري

1

د) بينش جدید تاریخنگاري یعنی توجه به جنبههاي گوناگون حيات انسان در این  -5تاریخ ذوالقرنين
كتاب پدیدار شده است؟

 -4رساله ایراد
 -6تاریخ گيتیگشا

به سواالت چهارگزینهاي زیر پاسخ دهيد؟ (فقط یك گزینه صحيح است)
الف) در دوره قاجار در كدام شهرها ،كارگاههاي كوچك و بزرگ فرش توسط تجار داخلی و سرمایهگذاران خارجی دایر شد؟
 -1اراک و تبریز

 -2تهران و آذربایجان

 -3تبریز و شيراز

 -5اصفهان و كاشان

ب) چه عاملی در دوره نادرشاه ،نابسامانیهاي اقتصادي را تشدید كرد؟
 -1جنگهاي داخلی
3

 -2جنگهاي خارجی

 -3نبود مشاوران آگاه

 -5مالياتهاي سنگين

ج) رضاخان در دوره نخستوزیري ،براي آمادهسازي زمينه انتقال قدرت براي خود و رسيدن به سلطنت ،دست به كدام اقدام
زد؟
 -1ارتش منظم تشكيل داد

 -2خواستار نظام جمهوري شد

 -3شيخ خزعل را سركوب كرد

 -5احمدشاه را به سفر به اروپا تشویق كرد.

1

د) اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در كدام عمليات و در چه تاریخی رقم خورد؟
 -1فتحالمبين ـ  3خرداد 1361

 -2بيت المقدس ـ  3خرداد 1361

 -3مرصاد ـ  5آبان 1361

 -5والفجر  9ـ  5آبان 1361

در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.
الف) یكی از شاخصترین آثار در تایيد و وجوب مشروطه توسط  .................به رشته تحریر درآمد.
5

ب) در سده  18م .دو جریان فكري  ...............و  ....................در بسياري از سرزمينها و جوامع اروپایی زمينهساز شكلگيري

1

كشورهاي جدید شد.
ج) نيروهاي ستاد جنگهاي نامنظم به فرماندهی  .................اداره میشد.
به سواالت زیر پاسخهاي كوتاه دهيد( .هر سوال نيم نمره و قسمت ز  1نمره)
الف) هدف ميرزاحسن رشدیه از برپایی مراكز جدید آموزشی چه بود؟
ب) پس از جنگ جهانی اول ،جامعه ملل با چه هدفی شكل گرفت؟
4

ج) وجه اشتراک حكومت نازي آلمان و فاشيست ایتاليا چه بود؟
د) با اوجگيري سریع انقالب اسالمی در كشور ،حكومت آموزگار در مرداد  47دست به چه اقدامی زد؟
هـ) هدف اصلی رضاشاه از اسكان اجباري عشایر چه بود؟
و) فكر كنيد پاسخ دهيد« :بهنظر شما چرا محمدعلی شاه ،سفارت روسيه را براي پناهنده شدن انتخاب كرد؟»
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سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

ز) تحليل و قضاوت؛ تحليل یكی از مورخان درباره اتحاد آمریكا و انگلستان عليه نهضت ملی شدن نفت را بخوانيد و نظر خود
را درباره آن بيان كنيد:
«از نظر واشنگتن و همچنين لندن ،كنترل ایرانیها بر نفت احتماالً پيامدهاي دراز مدت ویرانگري به همراه داشت .این امر
صرفاً یك ضربه مستقيم به منافع بریتانيا نبود .ممكن بود كنترل نفت را كامالً در اختيار ایران قرار دهد .ممكن بود الهامبخش
4

دیگر كشورها بهویژه اندونزي ،و نزوئال و عراق شود؛ بهطوري كه آنان نيــز از این رویه پيروي كنند و در نتيجه كنترل بازار
بينالمللی نفت از شركتهاي نفت غربی به كشورهاي توليدكننده منتقل شود .همچنين ،تهدید بالقوه براي شركتهاي آمریكا
و سایر كشورهاي غربی و طبعاً دولت آمریكا و بریتانيا بود».
(آبراهاميان ،تاریخ ایران مدرن ،ص)219
تحليل شما؛ ..............................................................................................................
...............................................................................................................

6

سواالت زیر پاسخ دهيد:

سواالت تشریحی

بزرگترین دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان را ذكر كنيد؟

0/55

7

اساس برنامه صنعتی استالين بر چه چيزهایی استوار بود؟

9

چرا محبوبيت رضا خان در نگاه مردم افزایش یافت؟

1

8

علت تنشهاي نظامی بين ایران وعثمانی در دوره فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار چه بود؟

1

11

دوران ریاست جمهوري آیت اهلل خامنهاي داراي چه ویژگیهایی بود؟ (به دو مورد اشاره كنيد)

1

11

آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را مورد بررسی و تحليل قرار دهيد؟

1/ 5

12

سه مورد از نتایج قيام  14خرداد  1352را فهرست كنيد؟

1/ 5

13

چرا پس از فتح خرمشهر جنگ وارد مرحله تازهاي شد؟

1/ 5

15

0/55

عملكرد نهضت ملی شدن صنعت نفت (متشكل از نيروهاي ملی ،مذهبی و سياسی) پيش از قيام  31تير  1331و پس از آن
چگونه بود؟ آن را مقایسه و بررسی كنيد؟

2

با توجه به توضيحات زیر ،نام نهادهاي انقالبی و مراكز مورد نظر را بنویسيد.
الف) این نهاد انقالبی پس از پيروزي انقالب اسالمی به منظور حمایت از محرومان و مستضعفان تشكيل شد؟
14

ب) این نهاد انقالبی پس از پيروزي انقالب اسالمی ،وظيفه حفظ نظم و امنيت و دستگيري سران جنایتكار رژیم پهلوي را
داشت.
ج) این مراكز ،پس از پيروزي انقالب اسالمی براي رسيدگی به پرونده مقامات و مأموران رژیم سابق تشكيل شد؟

25

1

باسمه تعالی
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طراح سوال  :حمیدرضا ولی زاده
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جمله هاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد.
الف -شاهان قاجار از طریق برقراري پيوند ازدواج با خاندان هاي زمين دار  ،بزرگان محلی و مقام هاي بلند پایه ي حكومتی
به دنبال گسترش نفوذ و استحكام سلطنت خود بودند.

1

ب -اختالف و دشمنی ميان هندوها و مسلمانان  ،سوء مدیریت و ضعف شاهان و ورود استعمارگران به این سرزمين از عوامل
اصلی ضعف و انحطاط امپراطوري عثمانی در قرن  19م بود.

0/55

ج -نيروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی از نخستين ماه هاي جنگ وارد عمل شد و با رشادت و شجاعت تمام ضربه مهلكی
بر رژیم صدام وارد آورد.
كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است  (.در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است)

2

الف -در این كشور با اختراع و تكميل ماشين بخار انقالب صنعتی آغاز شد.

-1ژاپن

ب -این كشور در قرن  18م مرد بيمار اروپا لقب گرفت.

 -2روسيه

ج -در این كشور در در نيمه ي قرن  18م انقالب ميجی شكل گرفت.

 -3انگلستان

0/55

 -5عثمانی
 -4آمریكا
در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.
الف -در دوره ي زندیه نوعی از بناها با كاربرد تفریحی گسترش یافت كه به  ....................معروف بود.
3

ب -دریا دالن نيروي دریایی ارتش نيز در نخستين ماه هاي جنگ  ،با پشتيبانی نيروي هوایی در عمليات موسوم به
 ...................با رشادت تمام  ،اسكله هاي عراق را منهدم و نيروي دریایی صدام را نابود كردند.

0/55

ج -با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم  ،در هندوستان حزب كنگره ملی به رهبري  .....................استقالل كامل این كشور را از
انگلستان خواستار شدند.
گزینه هاي مناسب را انتخاب كنيد.
الف -در تشكيالت اداري دوره قاجار این اداره از پر سابقه ترین و گسترده ترین وزارت خانه هاي آن دوره می با شد.
 -1ماليه

 -3عدليه

 -2جنگ

 -5امورخارجه

ب -همزمان با كدام حكومت در ایران  ،دوره ي نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود كه به استعمار نو
5

شهرت دارد.
 -1زندیه

0/55
 -3پهلوي

 -2قاجاریه

 -5جمهوري اسالمی

ج -چهره ي سياسی كودتاي سوم اسفند  1288ش كه بود؟
 -1آیرون ساید

 -2سيد ضياء الدین طباطبایی

26

 -3رضاخان

 -5سيد حسن تقی زاده
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طراح سوال  :حميدرضا ولی زاده

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

به سواالت زیر پاسخ هاي كوتاه دهيد.
الف  -رضا شاه با نام تجدد و مبارزه با كهنه پرستی به چه اقدامی دست زد؟
ب  -در جنگ جهانی دوم  ،معادله جنگ جهانی چگونه به زیان ایران به هم خورد؟
ج -در قطعنامه  489براي نخستين بار پس از شروع جنگ تحميلی به كدام خواسته هاي ایران توجه شد؟
د -فكر كنيد و پاسخ دهيد « :در جنگ هاي ایران و روسيه در دوره ي قاجار  ،چرا ایران از نظر نظامی شكست خورد؟»
ه – بررسی شواهد و مدارک  « :بحران اقتصادي تنها منحصر به آمریكا نبود  .در اروپا بسياري از كشورها بویژه آلمان بر وام
4

هاي آمریكا در سال هاي 1821م به بعد متكی بودند دچار ركود و كساد اقتصادي شدند.در انگلستان ورشكستگی بورس
آمریكا و كساد جهانی هنگامی به وقوع پيوست كه حزب كارگر در انگليس زمامدار و رمزي مك دونالد نخست وزیر بود.آثار

3

كساد در انگلستان خيلی زود محسوس شد .بحران اقتصادي دیرتر از سایر كشورهاي صنعتی به فرانسه رسيد .علت این امر
آن بود كه در دستگاه اقتصادي فرانسه بيشتر از سایر كشورها ميان صنعت و كشاورزي توازن برقرار بود ( ».حكيمی.محمود
 . 1367.نگاهی به تاریخ معاصر جهان یا بحران هاي عصر ما.ص)246
بر اساس متن فوق به سواالت زیر پاسخ دهيد.
 -1در نيمه اول قرن بيستم چرا بسياري از كشور هاي اروپایی دچار كساد و بحران اقتصادي شدند؟
 -2كدام كشور دیرتر دچار بحران اقتصادي  1821م شد  .چرا؟
6

سواالت تشریحی
در بين گونه هاي تاریخی  ،سفر نامه ها و خاطرات چه وجوه مشتركی از نظر ارائه اطالعات تاریخی با هم دارند؟

1

7

در زمان مظفرالدین شاه كشت كدام محصول كشاورزي  ،و براي چه منظوري تشویق می شد؟

1

9

كدام قشر ها و گروه ها نقش موثر و فعالی در انقالب مشروطه داشتند؟

1

8

آثار و نتایج جنگ جهانی اول براي كشور ایران چه بود؟ ( ذكر دومورد كافی است )

1

11

چه عواملی موجب افزایش محبوبيت رضاخان قبل از رسيدن به پادشاهی شد؟

1

11

در جنگ جهانی دوم  ،ارتش روسيه با بهره گيري از چه عواملی توانست پيشروي نيروهاي آلمانی را متوقف كند؟

1

12

طراحی كودتاي  29مرداد  1332ش  ،حاصل طراحی كدام كشورها بود و در نتيجه آن كدام دولت در ایران سرنگون شد؟

1

13

نقش سازمان مجاهدین خلق از نظر رویكرد عقيدتی و اقدامات عملی  ،قبل و پس از پيروزي انقالب اسالمی چگونه بود؟

1

15

دو مورد از مهم ترین خدمات زنان را در هشت سال دفاع مقدس بنویسيد؟

1

14

حكومت پهلوي ( محمدرضا شاه ) براي تقویت و تحكيم پایه هاي اقتدار خود به كدام اقدامات نمایشی دست زد؟

1/ 5

16

اعضاي «سازمان نقاب» در تير  1348ش چه توطئه اي را طراحی كردند و قصد انجام چه كاري را داشتند؟

1/ 5

17

نمایندگان مجلس شوراي ملی در ارتباط با امتياز نفت شمال و نفت جنوب (مهر1326ش) چه مواضعی داشتند ؟ باهم مقایسه
كنيد.
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :سیما زاهدی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جمله هاي صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.
الف -از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی توجه به سنجش ونقد منابع است.

1

ب -در دوره سلطنت ناصرالدین شاه با ورود محصوالت جدید كشاورزي از اروپا به ایران تحولی عظيم در تغذیه ایرانيان
ایجاد شد.

0/55

ج -اولين مرحله فعاليت سياسی و مبارزه امام خمينی (ره) با اعتراض به تصویب نامه انتخابات انجمن هاي ایاالتی و والیتی
اغاز شد.
كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟(در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است)

2

الف -نخستين كسی كه واقعيت قتل امير كبير را بازتاب داد.

 -1فتحعلی خان آخوند زاده

ب -او معتقد بود كه مورخان جدید اروپایی به حكمت تاریخی دست یافته اند.

 -2محمد جعفر خورحوجی

ج-یكی از شاخص ترین آثار رادر تایيد مشروطه نوشت.

 -3ميرزا آقاخان كرمانی

0/55

 -5ميرزا ي نائينی
-4محمد حسن خان اعتمادالسلطنه
در جاهاي خالی عبارات مناسب را بنویسيد.
3

الف -اولين روزنامه ي ایران را ميرزا صالح شيرازي باعنوان ...........................در تهران منتشر كرد.
ب -شاه پس از سركوب تظاهرات دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران .........................را جانشين شریف امامی كرد.

0/55

ج-نخستين مرحله برنامه هاي اصالحی شاه با عنوان  ..........در سال (  )1351در زمان نخست وزیري علی امينی آغاز شد.
گزینه هاي مناسب را انتخاب كنيد :
الف-كاالهاي اروپایی به ویژه محصوالت صنعتی كدام كشور ،صدمه شدیدي به صنایع ایران در دوران قاجار وارد كرد؟
-1فرانسه
5

-2آلمان

-3انگليس

-5روسيه

ب -بعد از پيروزي كودتاي سياه چه كسی به نخست وزیري رسيد؟
-1سيد ضياءالدین طباطبایی

-2رضاخان

-3قوام السلطنه

-5مشيرالدوله

0/55

ج -رضاخان در دوره نخست وزیري براي زمبنه سازي انتقال قدرت براي خود در كشور به كدام اقدام دست زد؟
-1ارتش منظمی تشكيل داد.

 -2شيخ خزعل را سركوبی كرد.

 -3خواستار نظام جمهوري دركشورشد.

 -5احمد شاه را به سفر اروپا تشویق كرد.

به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.
الف-رضاخان تصور می كرد كه مهمترین راه پيشرفت و توسعه كشور چيست؟
ب -هيئت هاي موتلفه اسالمی چه اموري را محور كار خود قرار دادند؟
ج -بيشترین حضور مردمی در هشت سال دفاع مقدس در قالب چه نيروهایی بود؟
د -چرا مصدق در تير  1331استعفا داد؟
4

ه-بررسی شواهد و مدارک:زمانی كه به تأدیب جهال و رفع اغتشاش والیت،مركب همایون شاهنشاه(محمدشاه)111با چهل
عراده توپ و چهل هزار قشون...تشریف فرماي اصفهاان گردید...ميرغصبان خون اشرار ریخته...آحاد ناس به
ذكر((وانفسا))گرفتار،فردي از افراد را یاراي گفتار نبود.عاقبت تدبير شفاعت به دست تقليد این جماعت بود كه روزي جهت
تفریح شاهنشاه مبرور بقال بازي و اسباب خوانچه به حضور بردند...بی عدالتی هاي...مستحفظين و محصلين و مستوفيان و
مباشران تمام ظاهر كردند،همان روز از خاصيت این حكمت عملی،موكلين ممنوع،متهمين معاف،بقایا بخشيده شدند(تحویل
دار اصفهانی،جغرافياي اصفهان،ص.)97
-1هنرمندان پيام مظلومان و ستم ماموران حكومت را چگونه به گوش محمد شاه رساندند؟
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3

سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
6

طراح سوال  :سيما زاهدي

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
سواالت تشریحی
فعاليت هاي سياسی امام خمينی(ره) در طول دوران تبعيد چه بود؟

نمره
0/55

7

انگلستان و روسيه درمعاهده  1817م به اختالفات خود در كدام مناطق پایان دادند؟

9

مهمترین مسائل و مشكالت جهان در فاصله دوجنگ جهانی را بنویسيد

1

8

دالیل ضعف امپراطوري عثمانی هم زمان با روي كار آمدن حكومت افشاریه چه بود؟

1

11

چرا شاهان قاجار قادر به اعمال قدرت استبدادي خود نبودند؟ذكر یك مورد كافی است.

1

11

زمينه ها وعلل فكري وفرهنگی انقالب مشروطه را فقط نام ببرید.

1

12

چرا رضا شاه سياست گرایش به آلمان را در پيش گرفت؟

1

13

علت تسخير سفارت آمریكا توسط دانشجویان در  13ابان  1349چه بود؟

1

15

چرا امام خمينی (ره) بنی صدر را از فرماندهی كل قوا بركنار كرد؟

1

14

مهمترین انگيزه ها و اهداف صدام از شروع جنگ عليه ایران را بنویسيد.

16

تحوالت شرق آسيا را بعد از جنگ جهانی دوم ارزیابی كنيد.

17

0/55

1/ 5
2

نقش اتحاد ویكپارچگی سران نهضت ملی شدن صنعت نفت را در پيروزي و شكست نهضت در قبل وبعداز قيام 31
تيربررسی كنيد.

28

2

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :علی اصغر عسکری
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جمله هاي صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.

1

الف -تاریخ نگاري سنتی ادامه وقایع نگاري ها و مجلس نویسی هاي دوره صفوي و پيش از آن محسوب می شود.
ب  -در زمان ناصرالدین شاه براي مقابله با قحطی ،كشاورزان به كشت سيب زمينی تشویق می شدند.

./55

ج  -پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملی ،دوره استبداد صغير آغاز شد.
در سواالت چهار گزینه اي زیر گزینه صحيح را انتخاب نمایيد..
الف ـ بزرگترین دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان چه بود؟
 -1منشأ الهی سلطنت برقرار و مجلس قدرتش را از دست داد.
 -2حكومت طوالنی ملكه ویكتوریا سرنگون شد.
 -3نظام جمهوري برقرار و مجلس پيروز شد.

2

./55

 -5منشأ الهی سلنت نفی و مجلس منشأ قدرت و اختيارات پادشاه شد.
ب ـ موسس حوزه فلسفی تهران چه كسی بود؟
1ـ مالعبداهلل زنوزي

2ـ حاج مالهادي سبزواري

5ـ ميرزا حسن رشدیه

3ـ مالعلی نوري

ج ـ از جمله مهمترین تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن  18م كدام مورد است؟
1ـ كاهش رقابت هاي استعماري 2ـ ركود صنعتی و اقتصادي

 3ـ زوال اندیشه ملی گرایی 5ـ ظهور قدرت هاي جدید

جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر كنيد.
الف ـ در دوره زند نوعی از بناها با كاربرد تفریحی گسترش یافت كه به  .....................................معروف بود.
3

ب ـ در سده 19م  ............................................................موجب توجه بيشتر انگليسی ها به ایران شد.

./55

ج ـ آغاز سلطنت پهلوي كه همزمان با آن دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود به
 ...................................شهرت دارد .
در مورد اصطالحات و مفاهيم زیر توضيح دهيد.
5

الف) استبداد صغير:

1

ب) بلشویك ها :
پاسخ مناسب را از جدول مقابل انتخاب كرده و در پاسخنامه بنویسيد.

4

الف

از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلف نویسی در دوره قاجار است.

 1محمد حسن خان اعتمادالسلطنه

ب

او نخستين كسی است كه واقعيت قتل اميركبير را بازتاب داده است.

 2ميرزا محمد ناظم االسالم كرمانی

ج

از متفكران دوره قاجار ،با این كه مورخ نبود ،تاریخ نویسی سنتی را به  3خاوري شيرازي

./55

شيوه سنتی نقد كرد.
5

ميرزا محمد صادق موسوي

 4ميرزا فتحعلی آخوند زاده
به سواالت زیر پاسخ هاي كوتاه دهيد.
الف ـ اساس كار تاریخ نگاري سنتی چه بود؟
6

ب ـ چرا ناپلئون توان رویارویی نظامی مستقيم با انگلستان را نداشت؟
ج ـ قيام مردم الجزایر به فرماندهی چه كسی و در مقابل كدام كشور استعمارگر روي داد؟
د ـ با تفكر پاسخ دهيد كه :اسكان اجباري عشایر توسط رضاشاه چه پيامدهایی داشت؟
هـ  -بررسی شواهد و مدارک:
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3

سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :علی اصغر عسكري

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

متن زیر را بخوانيد و به پرسش ها پاسخ دهيد.
پيام كندي رئيس جمهور ،به كنگره آمریكا به نقل از روزنامه اطالعات مورخ  6خرداد  1351با عنوان :كندي ،طرفدار انقالب
دموكراتيك
«  ...پيمان هاي نظامی نمی تواند به كشورهایی كه بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادي راه خرابكاري را در آنها باز
كرده كمك نماید .آمریكا نمی تواند به مشكالت كشورهاي كم رشد فقط از نظر نظامی توجه كند .این امر خاصه در مورد
كشورهاي كم توسعه كه به ميدان بزرگ مبارزه تبدیل شده اند ،صادق است .ما می خواهيم در این كشورها اميدواري پدید آید.
پيمان هاي نظامی نمی توانند به مللی كه بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادي مشوق قيام و رخنه و خرابكاري{در آنها}
است ،كمك كنند .ماهرانه ترین مبارزات ضد پارتيزانی نمی تواند در نقاطی كه مردم محلی كامال گرفتار بينوایی هستند و به
این جهت از پيشرفت خرابكارنگرانی ندارند ،با موفقيت روبه رو گردد( ».روحانی ،بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی ،ج،1
ص .)121
 -1آمریكا براي نفوذ در دیگر كشورها و پيشبرد اهداف خود از چه روش هایی استفاده می كرد؟ (دو مورد)
 -2به نظر شما اهداف آمریكا از اجراي برنامه هاي اصالحی در دیگر كشورها چه بود؟
7

رضا شاه پس از رسيدن به سلطنت ،در زمينه هاي داخلی و خارجی به چه اقداماتی دست زد ؟( دو مورد)

./5

9

روسيه در رقابت با انگلستان كدام امتيازات اقتصادي و سياسی را در دوره قاجار از ایران گرفت؟ ( 3امتياز ذكر شود).

./55

8

دولت انگلستان به منظور تغيير حكومت قاجار در ایران ،چه اقدامی انجام داد؟

./55

11

تسلط نظاميان بر ژاپن در فاصله دو جنگ جهانی چه پيامدهایی به همراه داشت؟

1

11

جنگ سرد ميان كدام كشورها آغاز شد؟

1

12

چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادي و صنعتی كشورهاي اروپاي غربی در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم شد؟

1

13

چه عواملی تأثير بسزایی بر خيزش ملت ایران براي استيفاي حقوق ملی خود در جریان ملی شدن صنعت نفت داشت؟

1

15

علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی (گس -گلشائيان) چه بود؟

1

14

هدف از نخست وزیري دكتر مصدق چه بود؟

1

16

چرا امام خمينی (ره) در جایگاه مرجعيت شيعه به تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی اعتراض فرمودند؟

1

17

علت تسخير سفارت آمریكا را به نقل از دانشجویان پيرو خط امام (ره) بنویسيد.

1

19

مأموریت نيروهاي ویژه آمریكا در طبس چه بود؟

1

18

چرا ایران و عراق در سال 1343ش (1874م) قرارداد الجزایر را امضاء كردند؟

1

21

مهم ترین خدمات زنان ایرانی در طول هشت سال دفاع مقدس را ذكر كنيد( .دو مورد)

1
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :فلسفه

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محبوبه منظوری
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
صحيح و غلط بودن عبارت هاي زیر را مشخص نمایيد:

1

الف)شمس العماره تركيبی از سبك معماري ایرانی و اروپایی هست .

صحيح

غلط

ب) حمله نظامی امریكا به طبس با موفقيت نيروهاي آمریكایی صورت گرفت.

صحيح

غلط

پ)مخالفت امام خمينی با رژیم شاه پس از ماجراي كاپيتوالسيون باعث دستگيري وتبعيد امام به تركيه شد.
ت) انقالب صنعتی از كشور آمریكا آغاز شد.

صحيح

غلط

صحيح

غلط

1

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

2

الف) رهبر مباررزات استقالل طلبانه مردم هند عليه استعمار انگلستان بود)......................(.

)1امير عبد القادر

ب)رهبر و فرمانده نيروهاي آزادیخواه الجزایر().......................

 )2كاوور

پ) رهبر بلشویك هاي روسيه ()........................

 )3موسولينی

ت)رهبر ملی گرایان ایتاليا ().......................

 )5گاندي

1

)4لنين
به سئواالت چهار گزینه اي زیر پاسخ دهيد.
-1كدام مورد موجب بركناري شوستر و اخراج وي از ایران شد و نظاميان روس در كدام شهرها مرتكب جنایت شدند؟
الف) افزایش قدرت سران ایالت -مشهد و تبریز

ب) افزایش قدرت سران ایالت -تبریز و اصفهان

ج)دخالت و تهدید نظامی روسيه – مشهد و تبریز

د ) دخالت و تهدید نطامی روسيه – تبریز و اصفهان

-2چگونه ژاپن در جنگ جهانی دوم تسليم شد و جنگ پایان یافت؟
3

الف) با تصرف ساحل نرماندي

ب) با شكست آلمان در شوروي

ج) با تسليم هيتلر

د ) با بمباران اتمی هيروشيما و ناگاساكی

1

-3كدام گزینه بيانگر اندیشه سياسی مونتسكيو است؟
الف) اطاعت انسان از عقل

ب)دفاع از حقوق بشر و تفكيك قواي سياسی

ج )تاكيد بر اهميت انتخابات

د )تشكيل حكومت بر اساس قرداد اجتماعی

 -5كدام مورد از مشكالت جامعه ملل نبود؟
ب ) تهاجم نظامی برخی دولت ها به كشورهاي دیگر

الف) نداشتن ضمانت اجرایی الزم و فقدان قدرت الزم

د ) خشونت به كشورهاي ضعيف

ج ) حضور نداشتن برخی كشورها در این نهاد
جاهاي خالی زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

آیت اهلل مهدوي كنی – ریيس شوراي انقالب -آمریكا -بنی صدر -مهندس بازرگان  -نخست وزیر دولت موقت انقالب -
شوروي  -آیت اهلل طالقانی)
5

الف) در بعد آیينی و مناسكی پس از پيروزي انقالب اولين نماز جمعه تهران در سال  1349به امامت ..............................
برگزار شد.

1

ب) حزب توده به نفع كشور  ...............................در ایران جاسوسی می كرد.
پ) پس از سقوط خرمشهر امام خمينی  ....................................را از فرماندهی كل قوا بركنار كرد.
ت )در  14بهمن 1347به پيشنهاد امام خمينی ،مهندس مهدي بازرگان به عنوان  .......................................معرفی شد.
تعاریف و اصطالحات:
4

الف ) گشتاپو:

1

ب ) استعمار نو :
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سؤاالت امتحان نهایی درس :فلسفه

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محبوبه منظوري
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
بررسی شواهد و مدارک
مفاد قطعنامه هاي شوراي امنيت سامان ملل متحد درباره جنگ تحميلی صدام عليه ایران و تهاجم نظامی صدام به كویت را
بخوانيد و تفاوت هاي آنها را با ذكر دليل بيان كنيد.
الف) قطعنامه  29 ( 578سپتامبر  6 / 1891مهر : ) 1348
-1از ایران و عراق می خواهد از هر گونه كاربرد زور به فوریت خودداري كنند و مناقشه خود را از راه هاي مسالمت آميز و طبق
اصول عدالت و حقوق بين المللی حل نمایند.
 -2از آنها مصرانه می خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجی گري ،سازش یا توسل به نهادهاي منطقه اي و یا دیگر راه
هاي مسالمت آميز را بنا به انتخاب خود ،كه اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهيل كند،بپذیرند.

6

 -3از كليه كشورهاي دیگر می خواهد حداكثر خویشتن داري را مبذول دارند و از هر اقدامی كه ممكن است به افزایش و

2

گسترش بيشتر مناقشه منجر شود ،خودداري كنند .
 -5از كوشش هاي دبير كل و پيشنهاد وي در مورد مساعی جميله براي حل این وضعيت پشتيبانی می كند.
ب) قطعنامه  2 ( 661اوت  13 / 1881مرداد  ) 1368كه بالفاصله پس از حمله صدام به كویت صادر شد.
 -1تهاجم عراق به كویت را محكوم می كند.
 -2از عراق می خواهد تمام نيروهاي خود را بی درنگ و بدون قيد و شرط از كویت بيرون ببرد.
-3عراق و كویت را متعهد می كند كه بالفاصله مذاكرات فشرده اي را براي حل اختالفات خود آغاز كنند.
 -5تصميم می گيرد كه مجددا و در صورت نياز تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابير الزم را براي اجراي این قطعنامه
بررسی كند.
به سئواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.
-1او خود را وكيل مردم ایران ( وكيل الرعایا ) خواند؟
 -2پس از كودتاي  29مرداد گروهی از شخصيت ها ي ملی و مذهبی از جمله استادان دانشگاه تشكلی به چه نام پایه گذاري
7

كردند؟

2/25

 -3هدف رضاشاه از ایجاد ارتش منظم در ایران چه بود؟
 -5دو چهره محبوب كه در سال  1346از دست دادیم چه كسانی بودند؟
 -4نام دو نهاد كه پس از پيروزي انقالب وجود آمد را بنویسيد.
در رابطه با منابع مطالعه تاریخ جدول مفهومی زیر را كامل كنيد.
زمينه هاي انقالب مشروطيت
..................1
زمينه هاي اقتصادي

زمینه های فکری و
فرهنگی

9

1
بعد داخلی
شكست ایران در برابر

بعد خارجی

..................2
.....
......................4

روسيه و انگلستان
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سؤاالت امتحان نهایی درس :فلسفه

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محبوبه منظوري
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
با توجه به توضيحات داده شده ،شخصيت تاریخی مورد نظر را معرفی نمایيد (.من چه كسی هستم؟)

8

الف) روزنامه نگار و سياستمدار كه در سال هاي پس از جنگ جهانی اول رهبر حزب كوچكی موسوم به فاشيست در ایتاليا بود؟

1

ب) ریيس جمهور امریكا كه به شعار دفاع از حقوق بشر در سال  1344متوسل شد؟
قراردادهاي زیر بين ایران دوره قاجار و كدام كشورها منعقد شد؟ نام ببرید.
11
11

الف) قرارداد فين كن اشتاین

( ایران )................................. -

ب ) قرارداد گلستان

( ایران ) ................................. -

0/5

چرا در دوره قاجار برخی از نشریات در خارج از ایران چاپ می شد؟

1

جدول زیر را كامل كنيد.
نام امتياز یا قرارداد

نام كشور

موضوع امتياز

رویتر

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

حق احداث راه آهن بهره برداري از منابع
بجزء طال و نقره به مدت  71سال
اداره گمركات  24سال

12

0/55

رژي

تالبوت

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

گلد اسميت

انگلستان

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

13

حكومت پهلوي با چه بهانه اي تاریخ هجري شمسی را منسوخ كرد؟

1

15

خط آهن سراسري كدام بنادر را بهم متصل می نمود و هدف از احداث این راه چه بود؟

1

وقایع تاریخی زیر را روي « نمودار خط زمان » مشخص نمایيد (.شماره مورد نظر را در باالي نمودار بنویسيد)
-1امضاي فرمان مشروطه
-2دوره دوم جنگهاي ایران و روسيه
-3به توپ بستن مجلس
14

-5خاتمه دادن به بقایاي حكومت افشار در خراسان

1

شاه آقا محمد خان

محمدعلی شاه

مظفرالدین شاه

ناصرالدین شاه

محمدشاه

فتحعلی

 1299-1294ق

 1294-1313ق

 1313-1265ق

 1265-1241ق

1241-1212ق

1211-1211ق

16

دو مورد از نتایج جنگ جهانی دوم را بنویسيد.

1

17

دو مورد از مهم ترین اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملی شدن را بنویسيد.

1

19

محمدرضاشاه پهلوي در ابتداي سلطنتش به منظور تحكيم جایگاه خویش به چه اقداماتی دست زد؟ ( ذكرسه مورد )
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1/ 5

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زیبا سیاه سروی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جمالت صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.

1

الف) « ميرزا محمد جعفر خورموجی » از مورخان مشهور زمان فتحعلی شاه و از منتقدان تملق گویی بوده است.

0755

ب) نخستين حلقه چاه نفت در منطقه مسجد سليمان فوران كرد.
ج) با رحلت آیت اهلل كاشانی در فروردین  ،1351شاه فرصت را براي ارائه اصالحات در ایران مناسب دید.
كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟ (در ستون سمت چپ یك مورد اضافه است)

2

الف) دادن مناطقی در شرق دریاي مازندران به روسيه

 -1گلستان

ب) محروم شدن ایران از داشتن كشتی جنگی در دریاي مازندران

 -2تركمانچاي

ج) دادن  4ميليون تومان غرامت به روسيه

 -3پاریس

د) جداشدن افغانستان و هرات از ایران

 -5آخال

1

 -4مفصل
در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.
الف) در دوره قاجار ،تجار داخلی و سرمایه گذران خارجی در شهرهاي  ......................و  ...................كارگاه هاي كوچك و

075

بزرگ فرش دایر كرده بودند.
3

ب) با آغاز سلطنت پهلوي دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود كه به  ........................شهرت دارد.

075

ج) پس از پيروزي انقالب اسالمی ،اولين نماز جمعه به امامت  ........................در تهران برگزار شد.
د) دریادالن نيروي دریایی ارتش در نخستين ماه هاي جنگ با پشتيبانی نيروي هوایی در عمليات  ......................با رشادت
تمام ،اسكله هاي عراق را منهدم و نيروي دریایی صدام را نابود كردند.

075
075

گزینه ي مناسب را انتخاب كنيد.
الف) پس از فتوحات  .....................ورود هنرمندان هندي به ایران موجب تلفيق هنر ایرانی و هندي شد.
 -1كریم خان 

 -2نادرشاه 

 -3آقا محمدخان 

 -5لطفعلی خان 

ب) انقالب صنعتی از كدام كشور آغاز شد؟
 -1انگلستان 
5

 -2فرانسه 

 – 3ایاالت متحده آمریكا 

 -5روسيه

ج) هيتلر با حمایت  ..........................توانست صدراعظم آلمان شود.
 -1صاحبان صنایع 

 -2اشراف زمين دار 

 -3افسران ارتش 

1725

 -5همه موارد

د) پس از پيروزي كودتاي  29مرداد ،چه كسی در ایران نخست وزیر شد؟
 -1احمد قوام

 -2وثوق الدوله

 -3فضل اهلل زاهدي

 -5دكتر مصدق

ه) كدام نخست وزیر با شعار «آشتی ملی» روي كار آمد؟
 -1هویدا 

 -2آموزگار 

 -3شریف امامی 

 -5بختيار

به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
الف) نخستين استعمارگرانی كه به هند وارد شدند كدام كشورها بودند؟
ب) در دوره نخست وزیري رضاخان و پس از سلطنت وي ،یگانه دشمن سرسخت او چه كسی بود؟
4

ج) در فاصله دو جنگ جهانی ،ژاپن به كمك كدام كشورها ،دولت هاي محور را تشكيل داد؟
د) علت دستگيري امام خمينی (ره) در  13آبان  1353چه بود؟
ه) فكر كنيد و پاسخ دهيد :چرا تجربه تلخ جنگ جهانی اول ،مانع بروز جنگ جهانی دوم نشد؟
و) نظر خود را درباره این دیدگاه مورخ معاصر كه در باره جنگ جهانی دوم گفته بيان كنيد:
« مهيب ترین بصيرت و آگاهی حاصل از این پدیده این بود كه اكنون بشر قدرت انهدام كامل خود را به دست آورده است».

35

075
075
075
075
075
075

سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زیبا سياه سروي

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

درباره اصطالحات و مفاهيم زیر توضيح دهيد.
6

الف) انقالب دوم

175

ب) مجمع تشخيص مصلحت
7

سواالت تشریحی
هدف « ميرزا حسن رشدیه » از برپایی مراكز آموزشی جدید در ایران چه بود؟

075

9

در تاریخ نگاري جدید ،چه تغييراتی در روش مورخان ایجاد شد؟ (ذكر  3مورد)

0755

8

رهبري امام خمينی (ره) در زمان جنگ چه آثار و نتایجی به همراه داشت؟ ( 3مورد)

0755

11

چهار مورد از آرمان و اهداف انقالب مشروطه را بنویسيد.

1

11

دو مورد از مهم ترین علل بروز جنگ جهانی اول را ذكر كنيد.

1

12

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

1

13

دو اقدام انگليس براي ممانعت از ملی شدن نفت ایران را بنویسيد.

1

15

اقامت چندماهه امام خمينی (ره) در فرانسه چه نتایج مهمی براي انقالب داشت؟

1

14

در جنگ جهانی دوم،روس ها چگونه توانستند پيشروي نيروهاي آلمانی در خاک این كشور را متوقف كنند؟

1725

16

در مجلس شانزدهم ،علل مخالفت اقليتی از نمایندگان مجلس با قرارداد الحاقی گس-گلشائيان را بنویسيد

175

بررسی شواهد و مدارک :با توجه به متن زیر ،انگيزه و هدف صدام از اینكه در آغاز جنگ تحميلی ،خود را «سردار قادسيه» می
ناميد را بنویسيد.
17

«صدام هم پيش خود فكر كرد و شيطان هاي بزرگ هم این فكر را در او تقویت كردند كه تو به ایرانی كه االن به هم خورده و
هرج و مرج است و ارتشی ندارد ،حمله كن و اسم خودت را مثل سعد وقاص كن و خودت را فاتح قادسيه بخوان( ».صحيفه
امام خمينی )

36
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :مریم طاهریان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جمله هاي صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.
الف) اساس كار تاریخ نگاري سنتی ،بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود.

1

ب) حاج مال هادي سبزواري ،كتاب اسرارالحكم را به درخواست مظفرالدین شاه نوشت.

1

ج) یكی از منادیان وحدت اسالمی و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار سيد جمال الدین اسدآبادي بود.
د) احمدشاه پس از سوء قصد نافرجام ،فرمان حمله به مجلس را صادر كرد.
قسمتهاي خالی جدول را با توجه به توضيحات كامل كنيد.

2

پاسخ

ردیف

شرح حال

الف)

یكی از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلف نویس كه مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه
هم بود.

2

ب)

محل نگهداري خزائن نادر شاه افشار

ج)

لقب كشور عثمانی در قرن  18م

د)

دوره اصالحات اساسی و اخذ تمدن جدید غربی در ژاپن در نيمه دوم قرن  18به این
نام معروف است.

با توجه به جدول سمت راست ،گزینه صحيح را از جدول سمت چپ انتخاب كرده و در پرانتز بنویسيد.

3

شرح

پاسخ

الف) بر اساس این معاهده ایران از داشتن كشتی جنگی در دریاي مازندران

تركمانچاي

)

گلداسميت

محروم شد( .

ب) انگلستان با تحميل این قرارداد به حكومت قاجار ،افغانستان و هرات را
)

از ایران جدا كرد( .

گلستان
پاریس

ج) نام معاهده اي كه بين ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه امضاء شد.
(

1/ 5

فين كنشتاین

)

در جاهاي خالی عبارت ،مناسب بنویسيد.
نویسنده كتاب تاریخ بيداري ایران  ...........................است.
5

پس از مرگ محمدشاه ،وليعهد او ناصرالدین ميرزا نادر با درایت  ...........................بر تخت نشست.

1

با انحالل مجلس شوراي ملی بار دیگر استبداد برقرار شد و این به  ........................معروف است.
بر اساس پيمان  .......................مستعمرات آلمان ميان متفقين تقسيم شد.
گزینه مناسب را انتخاب كنيد.
 )1روحانی مبارز و خستگی ناپذیري كه در دوران رضاخان ،یگانه دشمن سرسخت و جدي وي به شمار می رفت؟
الف) تدیّن

ب) آیت ا ...مدرس

ج) آیت ا ...نائينی

د) ثقه االسالم تبریزي

 )2مهره سياسی انگليسی ها براي انجام كودتاي سياه در ایران كدام شخصيت بود؟
الف) سيدحسن تقی زاده
4

ب) یحيی دولت ابادي

ج) سيدضياء الدین طباطبایی د) رضاخان

 )3با ورود كشور  ............به صحنه جنگ جهانی دوم جبهه ي قدرتمندتري در برابر كشورهاي محور شكل گرفت.
الف) آمریكا

ب) ایتاليا

ج) ژاپن

 )5یكی از مهم ترین تحوالت جهان پس از جنگ جهانی دوم چه بود؟
الف) فریاد استقالل طلبی و مخالف با استعمار در آسيا
ب) بمباران هيروشيما و ناگاساكی
ج) به قدرت رسيدن كمونيستها در چين
د) ورود نيروهاي متفقين به ایران
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د) فرانسه
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سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :مریم طاهریان

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
الف) یك مورد از پيامدهاي جنگ جهانی اول را نام ببرید؟
6

ب) شروع جنگ جهانی اول با چه رویدادي بود؟

2

ج) هدف از تأسيس سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم چه بود؟
د) نخست وزیر رزم آرا توسط چه كسی و چه گروهی ترور شد؟
در مورد اصطالحات زیر توضيح دهيد.
7

1/ 5

الف) جنگ سرد

1/ 5

ب) سياست موازنه منفی
9

سواالت تشریحی:
مهم ترین اقدامات انگستان براي ممانعت از ملی شدن نفت را بنویسيد( .ذكر دو مورد)

1

8

در سال  1351چه تغييراتی در تصویب نامه قانون انتخابات انجمن ها ایالتی و والیتی ایجاد شد؟

1

11

اقامت چند ماهه ي امام خمينی در فرانسه چه نتایج مهمی براي انقالب ایران داشت؟

1

11

رضاشاه در زمينه بازسازي ارتش چه اقداماتی انجام داد؟

12

1/ 5

پس از پيروزي انقالب اسالمی دولت و موقت (مهندس بازرگان) براي استقرار نظام سياسی جدید چه كارهاي مهمی انجام
دادند؟

1

13

مهم ترین توطئه ها و تالش هایی كه دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی انجام دادند را بنویسيد؟

1

15

نقش مردم در طول  9سال دفاع مقدس چگونه بود؟

1

ارزیابی و تحليل:
«با توجه به سخنان امام خمينی (ره) بگویيد انگيزه و هدف صدام از اینكه در آغاز جنگ تحميلی خو را «سردار قادسيه» می
14

ناميد چه بود؟

1

« صدام هم پيش خود فكر كرد و شيطانهاي بزرگ هم این فكر را در او تقویت كردند كه توبه ایرانی كه االن به هم خورده و
هرج و مرج است و ارتش ندارد ،حمله كن و اسم خود را مثل سعد و قاص كن و خودت را فاتح قادسيه بخوان».
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :مصدقیان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جمله هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد .

1

الف – مناسبات سياسی و اقتصادي ایران با جهان خارج در دوران افشاریه رشد چشمگيري داشت .

ص غ 

ب – .عصر جنگ سرد با سقوط دیوار برلين و فروپاشی نظام كمونيسم پایان یافت .

ص غ 

ج  -رسيدن به رهبري جهان عرب از جمله اهداف صدام براي حمله به ایران بود.

ص غ 

د– فتح خرمشهر موجب تقویت وحدت ملی در داخل كشور شد .

ص غ 

1

شماره گزینه صحيح را از جدول ست چپ انتخاب و در جدول سمت راست بنویسيد
 -1اسداهلل علم

الف  -تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی 
2

 -2جمشيد آموزگار

ب -اشتراكی كردن مزارع كشاورزي 

 -3هيتلر

ج – لغو قرارداد ورساي

1

 -5موسولينی

د -ایجاد فضاي باز سياسی 

 – 4استالين

درجاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.
الف  -متفكر عصر انقالب فرانسه ............. ،از تفكيك قواي سياسی وحقوق بشر دفاع می كرد.
3

ب –آرمان وهدف ...............برقراري آزادي وبرابري ،تدوین قانون اساسی وبرپایی مجلس شوراي ملی بود.

1

ج – آغز سلطنت پهلوي  ،همزمان با دوره نوینی ازغارت كشور مابه دست بيگانگان است كه به ..........شهرت دارد.
د – در فاصله سال هاي  1321تا ، 1332مطبوعات و...........نقش موثري درتحوالت سياسی واجتماعی داشتند.
گزینه صحيح را انتخاب كنيد.
الف – نخستين مورخی كه واقعيت قتل اميركبير رابازتاب داد چه كسی بود؟
5

 –1خاوري شيرازي 

 – 2محمد حسن خان اعتمادالسلطنه 

 – 3رضاقلی خان هدایت 

 – 5ميرزا محمد جعفر خورموجی 

0/5

ب – كدام گزینه از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی نمی باشد؟
– 1بی توجهی به علل ونتایج رویدادهاو تحوالت تاریخی 

 – 2تاكيد بر سنجش ونقد منابع 

 – 3بی توجهی به زندگی اجتماعی وحيات فرهنگی واقتصادي مردم 

 – 5داشتن روحيه تملق وچاپلوسی

به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.
الف – دو مورد از چالش ها و مشكالتی را كه حكومت مشروطه با آن روبرو بود را نام ببرید.
4

ب – هدف رضا شاه از اسكان عشایر چه بود؟
ج – یكی از تحوالت مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم درشرق آسيا چه بود؟
د – انقالب سفيد چه نتایجی به دنبال داشت ؟
ه – در قطعنامه  489به كدام خواسته هاي ایران توجه شده بود؟

6

بزرگترین دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان چه بود؟

7

علل رشد صنایع دستی دردوره قاجار چه بود؟

0/5
0/25
0/25
0/5
0/5
1
0/55

38

سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :مصدقيان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
هركدام ار سرزمين هاي شماره گذاري شده به موجب كدام عهدنامه ها
-1

ازایران جدا شدند؟

-2
-3

9

1/25

-5
-4
بررسی شواهد و مدارک
یحيی دولت آبادي  ،یكی از رجال سياسی عصر مشروطه  ،درباره وضعيت روستاهاي ميان تبریز و زنجان در دوران پس از
جنگ بين الملل اول می گوید" :دهات بی سكنه عرض راه  ،الشه بسيارحيوانات باركش كه به واسطه قحطی سال پيش وناامنی
وغيره درهرچند قدم دراطراف وبلكه درميان راه دیده می شود ،قبرستان هاي تازه احداث شده درنزدیك دهات وقصبات به
ضميمه احوال ایشان رقت انگيز زن ومرد و بزرگ و كوچك مردم ستم دیده  ،اگرگاهی در دهات دیده شوند كه تازه می خواهند
سروسامانی بگيرند  ،حقيقتا تاثرآوراست .
8

آري در راه تبریز و زنجان دهاتی دیده می شود كه نعش اموات دراتاق هاي ویرانه آنها مانده است وخوراک جانوران شده
واگرنظرعمومی به نقاط مختلف مملكت انداخته شود ،دیده می شود كه همه جاي مملكت بی طرف ما درسایه جنگ اروپا وبر
لياقتی حكومت خود به صورت راه تبریز درآمده است" (حيات یحيی  ،ج  ، 5ص .) 98
با توجه به متن فوق به سوال ها پاسخ دهيد .
 – 1آیا ماخذ فوق  ،منبع اصلی ومعتبر براي موضوع مورد بحث به شمار می رود ؟ چرا؟

0/55

 – 2ميان شواهد و مدارک اخذ شده با ادعاي نویسنده كتاب درباره تاثيرات جنگ جهانی اول برمردم ایران چه ارتباطی وجود

0/5

11

چرا رضا شاه سياست گرایش به آلمان را درپيش گرفت ؟

1/ 5

11

انقالب ميجی در زاپن چه نتيجه اي در ابتداي سده  21م به دنبال داشت؟

1

12

هدف موسولينی از حمله به اتيوپی چه بود؟

1

13

سياست موازنه منفی از طرف چه كسی مطرح شد وبراساس آن چه طرحی در مجلس چهاردهم به تصویب رسيد؟

1/25

15

علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی گس – گلشایيان چه بود؟

1/ 5

14

دو مورد از نتایج قيام بانزده خرداد را بنویسيد .

1

16

علت استعفاي مهندس بازرگان چه بود؟

1

17

مجمع تشخيص مصلحت به چه منظوري تشكيل شد؟

1

19

دو مورد از نتایج رهبري امام خمينی در زمان جنگ را بنویسيد.

1

دارد؟
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :نادرحبیبی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جمله هاي صحيح وغلط را مشخص كنيد ودر پاسخ نامه بنویسيد.

1

الف-روزنامه وقایع التفاقيه پس ازمرگ امير كبيربعد ها به روز نامه دولت عليه ایران تغييرنام داد .ص

غ

0/25

ص

غ

./5

ج-محمدشاه بدنبال سوءقصداز سوي مشروطه خواهان،مجلس را با نيروي قزاق به توپ بست .ص

غ

./25

ب-مونتسكيواز روشنفكران فرانسه،از تفكيك قواي سياسی و حقوق بشر دفاع می كرد.
گزینه صحيح را ازستون سمت چپ انتخاب نموده ودرپاسخ نامه بنویسيد(.یك مورد اضافی است)

2

الف-ایران از داشتن كشتی جنگی در دریاي مازندران محروم شد.

-1عهدنامه پاریس

ب-افغانستان وهرات از ایران جدا شدند.

-2قردادفين كن اشتاین

ج-هيئت نظامی فرانسوي براي تعليم وتجهيز سپاه به ایران آمدند.

-3عهدنامه گلستان

د-روسيه شرق دریاي مازندران(خوارزم وماورالنهر)را تسخيركرد.

-5عهدنامه آخال

1

-4قردادگلد اسميت
به سئواالت چهار گزینه اي زیرپاسخ دهيد(.فقط یك گزینه صحيح است).
الف-نخستين كسيكه واقعيت قتل امير كبير راباز تاب داد كه بود ؟

3

./25

-1محمد حسن خان اعتمادالسلطنه( )

-2ميرزا رضا خان كرمانی ( )

-3محمد جعفر خورموجی ( )

 -5ميرزافتحعلی خان آخوندزاده( )

./25

ب-در قرن هيجدهم ميالدي به كدام كشور لقب مردبيمار اروپا داده شد؟
-1ایتاليا ( )

-2فرانسه( )

-3عثمانی ( )

-5روسيه ( )

ج-بدنبال كودتاي 29مرداد32چه كسی به نخست وزیري منصوب شد؟
-1دكترمصدق( )

-2سرلشگرزاهدي( )

-3قوام السلطنه( )

./25

 -5ارتشبد رزم آرا ( )

جاي خالی راباكلمه مناسب پركنيد.
5

الف-صدورفرمان مشروطه توسط ............در 15مرداد1294ش انجام پذیرفت.

./25

ب-شيخ فضل اهلل نوري اصول ومبانی مشروطه رامغایربااسالم شمردوخواستاربرپایی نظام............شمرد.

./25

ج-قيام مهدیون در سودان به رهبري مهدي سودانی عليه استعمار ................صورت گرفت.

./25

د-در زمان مظفرالدین شاه،امتيازكشف واستخراج نفت وگازبه به سرمایه دارانگليسی...............داده شد.

./25

مفاهيم واصطالحات ذیل راتوضيح دهيد.
الف-انقالب ميجی:

1

ب-محاكم عرف:
4

به سئواالت زیر پاسخ مناسب بدهيد.
دو ویژگی تاریخ نویسی سنتی را ذكركنيد.

./5

6

دوموردازشرایط نادر براي پذیرش سلطنت در شوراي مغان چه بود ؟

./5

7

تجاري شدن كشاورزي در عصر قاجایه،چه نتایجی رابدنبال داشت؟

./5

9

جنگ جهانی دوم با كدام حادثه پایان پذیرفت؟

./5

8

تصویب نامه انجمن هاي ایالتی ووالیتی چه تغيراتی درقانون انتخابات ایجاد كرد؟

./5

11

دومورد ازگروههاي مسلح مردمی كه عليه رژیم پهلوي فعاليت می كردند نام ببرید.

./5

11

هدف ازتشكيل جهادسازندگی به فرمان امام خمينی ره چه بود؟

./5

12

نظاميان آمریكایی با پياده كردن نيروهاي ویژه در صحراي طبس چه منظوري داشتند؟

./5

13

رهبري امام خمينی ره در زمان جنگ چه آثارونتایجی رابه دنبال داشته است؟(یك مورد)

./5
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ردیف

طراح سوال  :نادرحبيبی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

15

علل عقب ماندگی وناتوانی در برابر دولت هاي اروپایی درعصر قاجاریه چه بود؟

./5

14

درجریان جنگ جهانی اول،دولت موقت ملی چرا ودركجا تشكيل شد؟

./5

16

رضا شاه پهلوي دردوران سلطنت،چه اصالحاتی راانجام داد؟

1

17

دولت انگليس درراستاي سياست توسعه ي روابطایران وآلمان،به رضا شاه چه اجازه اي داد؟

1

19

پيشنهاد سازمان ملل متحد،براي تشكيل دولت صهيونيستی اسرائيل چه بود؟

1

18

مهم ترین ویژگی هاي دوران جنگ سرد راذكر كنيد.

1

21

منظور ازطرح سياست موازنه منفی دكتر محمد مصدق چه بود؟

1

21

دولت انگلستان براي جلوگيري ازملی شدن صنعت نفت دست به چه اقداماتی زد؟ (ذكر3مورد)

22

هجرت واقامت امام خمينی ره درپاریس درسال 47چه نتایج مهمی رابراي انقالب اسالمی به دنبال داشت؟

1

23

مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان چه كسی و چرا تشكيل شد؟

1

25

زنان مسلمان ایرانی درجریان هشت سال دفاع مقدس چه نقشی راایفاء كردند؟(ذكر3مورد)
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رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :بادامچی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
در سواالت انتخابی داده شده فقط به یك دسته آن پاسخ دهيد.
جمله هاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد.

1

الف :جنگ هاي ایران و روسيه در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار توجه زمامداران را به دنياي غرب جلب كرد□
ب :نشریه ها به عنوان رسانه ي گروهی ،یكی از ابداعات تاثيرگذار تمدن جدید غربی بود□.

1

ج :در دوره افشاریه ،شعر و ادب فارسی تحول چشمگيري یافت كه با عنوان«نهضت بازگشت ادبی» یاد می شود□.
د :در محاكم شرع ،به تخلفات و جرایم سياسی و امنيتی رسيدگی می كرد□.
كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است(در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است)
الف -از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلف نویسی است.
2

-1حاج ميرزا آقاسی

ب -كدام نویسنده ،در كتاب خود به نقش طبقات اجتماعی در انقالب -2ميرزا حسين خان سپهساالر
مشروطه پرداخته است.
-3خاوري شيرازي
ج -مردم امریكا به رهبري چه كسی براي استقالل با انگلستان جنگيدند.

1

-5ناظم االسالم كرمانی
-4جورج واشنگتن

د -پس از قتل قائم مقام فراهانی چه كسی جانشين شد.

-6سيمون بوليوار

با توجه به توضيح داده شده معاهده مورد نظر را انتخاب كنيد.
3

الف -هيئت فرانسوي براي تعليم و تجهيز سپاه به ایران آمدند .ب -مناطقی از سيستان و بلوچستان از ایران جدا شد.
د-براي اولين بار ایران حق كاپيتوالسيون واگذار كرد.

ج-مناطق خوارزم و ماورالنهر از ایران جدا شد.

1

(معاهده گلداسميت ،معاهده آخال ،معاهده فين كنشتاین ،معاهده تركمانچاي)
به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.
الف -دو مورد از روشهاي تاریخ نگاري نوین را بنویسيد؟
5

ب -كشورهاي اروپایی به چه بهانه اي در امور عثمانی دخالت می كردند؟

2

ج -انقالب صنعتی سبب دو پدیده ي اقتصادي و اجتماعی مهم گردید فقط نام ببرید؟
د-دو مورد از دالیل عدم بهره بردن شاهان در عصر قاجار از قدرت استبدادیشان را بنویسيد؟
1جمله هاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد.
الف -بازارها هسته اصلی نظام اقتصادي و اجتماعی شهرها در عصر قاجار بودند□.
4

ب -استبداد صغير ،در دوره محمدشاه با به توپ بستن مجلس آغاز شد□.

1

ج -زنان مشروطه خواه با وجود محروم شدن از حق راي به فعاليت اجتماعی ادامه ميدادند□.
د -جامعه ملل با عضویت بيش از  51كشور در شهر وین در سوئيس تشكيل شد□.
كدام یك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است( .در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است).
الف -موسس حوزه فلسفی تهران در عصر قاجار كه بود؟

-2آیت اهلل مدرس

ب-چه كسی خواستار مشروطه مشروعه بود؟
6

-1شيخ فضل اهلل نوري
-3آیت اهلل طباطبایی

ج -افكار این اندیشمند مبارز ،بر جنبش مشروطه خواهی ایران و جنبش هاي
اعتراضی دیگر كشورها تاثير گذاشت.

-5مال عبداهلل زنوزي
-4مالهادي سبزواري

د -جدي ترین مخالف قرارداد  1818كه بود؟

-6سيدجمال الدین اسدآبادي
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رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :بادامچی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
با توجه به توضيح داده شده قرارداد یا پيمان مورد نظر را انتخاب كنيد.
الف -انگلستان و روسيه براساس این قرارداد به اختالفات خود در ایران و افغانستان تبت پایان دادند.

7

ب -مستعمرات آلمان ميان متفقين تقسيم شد.
ج -بر اساس این قرارداد منطقه شمالی و جنوبی ایران تحت اشغال روسيه و انگليس قرار گرفت.

1

د -اداره امور دارایی و برخی از ادارات و وزارتخانه هاي ایران به انگلستان داده شد.
(قرارداد  -1818پيمان ورساي -قرارداد -1817قرارداد )1814
به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد.
الف -هدف ميرزا حسن رشدیه از برپایی مراكز آموزشی جدید چه بود؟
9

ب -كدام درخواست مهاجرین صغري و كبري مشترک است؟

2

ج -دو مورد از دستاوردهاي انقالب مشروطه را بنویسيد.
د -جنگ جهانی اول با چه حادثه اي آغاز گردید؟
گزینه هاي مناسب را انتخاب كنيد.
الف -چه عاملی تاثير بسزایی در روي كار آمدن حكومت هاي دیكتاتوري به خصوص در اروپا پس از جنگ جهانی اول داشت.
-1مشكالت فرهنگی□

-2مشكالت اجتماعی□

-3مشكالت اقتصادي □

-5مشكالت نظامی□

ب -یكی از تحوالت مهم جهان در شرق آسيا پس از جنك جهانی دوم چه بود؟
8

-1مسئله فلسطين□

-2به قدرت رسيدن كمونيست ها در چين□

-3صنعتی شدن ژاپن□

-5استقالل هند□

1

ج -امام خمينی(ره) چه حادثه اي را انقالب دوم ناميد؟
-1قيام 14خرداد□

-2انقالب فرهنگی□1348

-3انقالب □1347

-5تسخير سفارت آمریكا□

د -در كدام عمليات خرمشهر از اسارت دشمن (عراق) آزاد شد.
-1مروارید□

-2فتح المبين □

-3بيت المقدس□

-5مرصاد□

در جاهاي خالی عبارات مناسب بنوسيد.
11

الف-با مرگ مشكوک .............................بار دیگر یاد و خاطره امام خمينی جان تازه اي به جریان مبارزه داد.
ب-نخستين مرحله برنامه هاي اصالحی محمدرضا شاه با عنوان ........در سال  1315در زمان نخست وزیري  .........آغاز شد.
بررسی شواهد و مدارک « :مفاد قطعنامه شوراي امنيت :الف) قطعنامه  29(578سپتامبر  6/1891مهر  )1348ایران و عراق
 -1از ایران و عراق می خواهد از هرگونه كاربرد زور به فوریت خودداري كنند و مناقشه خود را از راه هاي مسالمت آميز و طبق
اصول عدالت و حقوق بين الملل حل نمایند.
-2از آنها مصرانه می خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگري ،سازش یا توسل به نهادهاي منطقه اي و یا دیگر راه هاي
مسالمت آميز را بنا به انتخاب خود كه اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهيل كند بپذیرند.
-3از كليه كشورهاي دیگر ميخواهد حداكثر خویشتن داري را مبذول دارند و از هر اقدامی كه ممكن است به افزایش و گسترش

11

بيشتر مناقشه منجر شود خودداري كنند.
 -5از كوشش هاي دبيركل و پيشنهاد وي در مورد مساعی جميله براي حل این وضعيت پشتيبانی می كند.
ب)قطعنامه  2 (661اوت  13 /1881مرداد  )1368كه بالفاصله پس از حمله صدام به كویت صادر شد:
 -1تهاجم عراق به كویت را محكوم می كند.
-2از عراق می خواهد تمام نيروهاي خود را بی درنگ و بدون قيد و شرط از كویت بيرون ببرد.
-3عراق و كویت را متعهد می كند كه بالفاصله مذاكرات فشرده اي را براي حل اختالفات خود آغاز كنند.
-5تصميم می گيرد كه مجددا و در صورت نياز تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابير الزم را براي اجراي این قطعنامه بررسی
كند».
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طراح سوال  :بادامچی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

بر اساس متن فوق به سواالت زیر پاسخ دهيد.
 -1اولين واكنش شوراي امنيت در تهاجم عراق به ایران و عراق به كویت چه تفاوتی داشته است؟

3

-2شوراي امنيت در هر یك از قطعنامه ها طرفين مناقشه را به چه تعهداتی ملزم كرد؟(ذكر یك مورد براي هر كدام)
12

چه عواملی زمينه را براي به سلطنت رسيدن رضاخان آماده كرد؟

1

13

در مقایسه دو حزب نازي و فاشيست ،چه شباهتی ميان اندیشه هاي آنها و اقداماتشان وجود دارد؟ (ذكر دو مورد)

1

15

چرا ایران در جنگ جهانی دوم براي انگليس و شوروي اهميت یافت؟

1

14

سياست « موازنه منفی» و سياست « موازنه مثبت» را تعریف كنيد؟

1

16

انگلستان براي ممانعت از ملی شدن صنعت نفت چه اقداماتی عليه دولت مصدق انجام داد؟ ( ذكر دو مورد)

1

17

دو مورد از نتایج قيام  14خرداد  1352را بنویسيد؟

1

19

اقامت چند ماهه امام خمينی در فرانسه دو نتيجه مهم براي انقالب به همراه داشت آنها را بنویسيد.

1

18

هدف از كودتاي نوژه توسط كودتاچيان چه بود؟

1

21

هدف از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بود؟ و به فرمان چه كسی تشكيل شد؟

21

زنان ایرانی نقش مهمی در هشت سال دفاع مقدس داشتند دو مورد از خدمات آنان را بنویسيد؟
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سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :علی اکبر تقوی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
كداميك از جمالت زیر صحيح و كداميك غلط است؟ ()1/74

1

الف :بی توجهی به زندگی اجتماعی و حيات فرهنگی و اقتصادي مردم از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی محسوب می شود.
ب :ایتاليا در ميانه جنگ جهانی اول از متفقين جدا شد و به متحدین پيوست.

./57

ج :در زمان مظفرالدین شاه،امتياز كشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ایران به ویليام ناكس دارسی واگذار شد.
كلمات ستون سمت راست را به كلمات مناسب ستون سمت چپ متصل نمائيد)1/74( .
2

-1مدافع تفكيك قواي سياسی و حقوق بشر

الف :نورمن شوارتسكف

-2رهبر جنبش استقالل طلبی مردم آمریكاي التين

ب :ژنرال آیرون ساید

-3عامل آمریكایی در كودتاي  29مرداد1332

ج :مونتسكيو

./57

د :سيمون بوليوار
جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل نمائيد.
3

الف:مهره ي سياسی كودتاي .........................................1288بود.

./57

ب:دوره ي اول جنگ هاي ایران و روسيه به انعقاد معاهده .................................انجاميد.
ج:مسئوليت امنيت داخلی در دوره هيتلر بر عهده ي سازمان پليس مخفی مخوفی موسوم به..........................گذاشته شد.
گزینه صحيح را عالمت بزنيد:
-1در دوره قاجار،در كدام شهرها،كارگاه هاي كوچك و بزرگ فرش توسط تجار داخلی و سرمایه گذاران خارجی دایر شد؟
الف :اراک -تبریز

5

ج :تبریز – كاشان

ب :تهران -كاشان

د :مشهد – تهران

-2رضاخان در دوره نخست وزیري،براي زمينه سازي انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوي به كدام اقدام دست زد؟
الف:سركوبی شيخ خزعل

ب :پيشنهاد استقرار نظام جمهوري

ج:ایجاد ارتش منظم

د :تشویق احمدشاه به ماندن در اروپا

./57

-3پس از مرگ لنين،رقيب قدرتمند استالين چه كسی بود؟
الف :گورباچف

ب :برژنسكی

ج :خروشچف

د :تروتسكی

ه-كوتاه پاسخ:
-1چرا در دوره قاجار،برخی از روزنامه نگاراندر خارج از كشور اقدام به نشر روزنامه هاي فارسی زبان می كردند؟
-2فاشيست ها چگونه گروهی بودند؟
فكر كنيد و پاسخ دهيد:
با توجه به مطالب مطرح شده درباره جنگ هاي ایران و روسيه،دالیل شكست ایران از روسيه را در چارچوب محورهاي زیر
بنویسيد .الف:مناسبات خارجی:
4

ب :نظامی:
كاربست شواهد و مدارک تاریخی:
دو قطعنامه  578و  661شوراي امنيت سازمان ملل متحد:
الف :قطعنامه  29( 578سپتامبر  6/ 1891مهرماه ) 1348
ا -از ایران و عراق می خواهد از هر گونه كاربرد زور به فوریت خودداري كنن و مناقشه ي خود را از راه هاي مسالمت آميز و
طبق اصول عدالت و حقوق بين المللی حل نمایند.
 -2از آنها مصرانه می خواهد هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگري ،سازش یا توسل به نهادهاي منطقه اي و یا دیگر راه
هاي مسالمت آميز را بنا به انتخاب خود،كه اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهيل كمد،بپذیرند.
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سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :علی اكبر تقوي

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

-3از كليه ي كشورهاي دیگر می خواهد حداكثر خویشتن داري را مبذول دارند و از هر اقدامی كه ممكن است به افزایش و
گسترش بيشتر مناقشه منجر شود،خودداري كنند.
-5از كوشش هاي دبيركل و پيشنهاد وي در مورد مساعی جميله براي حل این وضعيت پشتيبانی می كند.
ب:قطعنامه  2( 661اوت  13 / 1881مردادماه  ) 1368كه بالفاصله پس از حمله صدام به كویت صادر شد.
-1تهاجم عراق به كویت را محكوم می كند.
-2از عراق می خواهد تمام نيروهاي خود رابی درنگ و بدون قيدوشرط از كویت بيرون ببرد.

3

-3عراق و كویت را متعهد می كند كه بالفاصله مذاكرات فشرده اي را براي حل اختالفات خود آغاز كنند.
-5تصميم می گيرد كه مجددا و در صورت نياز تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ دیگر تدابير الزم را براي اجراي این قطعنامه بررسی
كند.
تفاوت هاي این دو قطعنامه را با ذكر دليل بنویسيد.
6

آرشيو را تعریف كنيد.

./7

7

دو مورد از شرابط نادر براي پذیرش سلطنت در شوراي دشت مغان را بنویسيد.

./7

9

محاكم عرف و شرع دوره قاجاریه را باهم مقایسه كنيد.

1

8

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به پيشنهاد چه كسی به تصویب رسيد؟مفهوم آن چه بود؟

1

11

هدف رضاخان از اسكان عشایر چه بود؟

11

توضيح دهيد كه چرا رضاشاه مدرس را تبعيد نمود؟

12

جامعه ملل به چه منظوري شكل گرفت و چرا كارآیی الزم را نداشت؟

13

چرا كشور ما ایران در جنگ جهانی دوم به اشغال متفقين درآمد؟

1

15

سياست موازنه منفی یعنی چه؟ از طرف چه كسی به مجلس ارائه شد؟

1

14

اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملی شدن نفت ایران را بنویسيد3(.مورد)

16

طبق تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی چه تغييراتی در قانون انتخابات این انجمن ها ایجاد شد؟

1

17

مرگ مشكوک حاج آقا مصطفی خمينی چه تاثيري بر روند انقالب گذاشت؟

1

19

حضرت امام(ره)كدام واقعه را انقالب دوم ناميدند؟دالیل وقوع این واقعه را تشریح نمائيد؟

1/ 7

18

علت ایجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور حضرت امام(ره) چه بود؟

./7

21

دو خواسته ایران كه در قطعنامه  489شوراي امنيت سازمان ملل هم مطرح شد ،چه بود؟

./7
1
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زهره شعبان زاده
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
صحيح و غلط را در عبارت هاي زیر مشخص كنيد .

1

 - 1بی توجهی به سنجش و نقد منابع یكی از ویژگيهاي برجسته ي تاریخ نگاري سنتی است .

ص

غ

 - 2محاكم شرع در دوره قاجار به تخلفات و جرایم سياسی رسيدگی می كرد .

ص

غ

0/5

گزینه صحيح را انتخاب كنيد .
 - 1كدام گزینه مربوط به شروط نادر شاه براي پذیرفتن سلطنت نيست ؟

2

الف) موروثی شدن سلطنت در خاندان او

ب) عدم حمایت قبایل از خاندان صفوي

ج) تغيير مذهب رسمی كشور

د) پایان بخشيدن به اختالفات مذهبی

 -2كدام بناي زیر به شيوه بناي كارت پستالی ساخته شده است ؟
الف) كاخ گلستان

ب) شمس العماره

د) چهلستون

ج) كاخ صاحبقران

0/55

 -3علت شروع جنگ جهانی دوم  ،كدام رویداد زیر می باشد ؟
ب) اعالن جنگ ژاپن به روسيه

الف) حمله آلمان به شوروي

د) حمله آلمان به لهستان

ج) كشته شدن وليعهد اتریش
رویدادهاي زیر در چه سالی به وقوع پيوستند ؟
3

سال پایان جنگ جهانی دوم
............................

سال شروع جنگ جهانی اول

انقالب كبير فرانسه

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

0/55

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

به سواالت پاسخ كوتاه دهيد :
-1رهبر جنبش استقالل طلبی مردم آمریكاي التين چه كسی بود ؟
5

 -2اصول ششگانه تحت چه عنوانی و توسط چه كسی مطرح شد ؟
 -3كدام یك از پادشاهان قاجار و با چه بهانه اي مجلس را به توپ بست ؟

2

 -5رهبر حزب فاشيست ها در ایتاليا چه كسی بود و چه لقبی براي خود انتخاب كرد ؟
پاسخ مناسب را از گزینه هاي داده شده انتخاب و در جاي خالی بنویسيد :
{ آیت اهلل مدرس – آیت اهلل طالقانی – امام خمينی – آیت اهلل كاشانی }
4

-1جبهه مذهبی در مجلس شانزدهم به رهبري  ............................بود .
 -2یگانه دشمن سرسخت رضا شاه  ..........................به شمار می رفت .

2

 -3اولين نماز جمعه به امامت  ...............................در مرداد  1349در تهران اقامه گردید .
 -5پس از عزل بنی صدر  ................................فرمانده كل قوا در ایران شد .
به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد :
6

كشورهاي عضو اتفاق مثلث ( متفقين ) و كشورهاي عضو اتحاد سه گانه (متحدین ) را نام ببرید ؟

7

مهره سياسی و مهره نظامی در كودتاي  1288چه كسانی بودند ؟

1

9

منظور از انقالب ميجی چيست ؟

1

8

سياست موازنه منفی و سياست موازنه مثبت را با هم مقایسه كنيد ؟

1
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سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زهره شعبان زاده

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

11

دو مورد از نتایج قيام  14خرداد را بنویسيد ؟

11

سه نهاد انقالبی كه بعد از پيروزي انقالب اسالمی به فرمان امام تأسيس شدند را نام برده و وظيفه هر كدام را بنویسيد ؟

12

دو مورداز توطئه ها و تالش هایی كه دشمنان داخلی و خارجی عليه جمهوري اسالمی انجام می دادند را برشمرید ؟

1

13

اقدامات انگلستان براي ممانعت از تصویب قانون ملی شدن نفت را بنویسيد ؟ ( ذكر دو مورد كافی است )

1

15

جنگ جهانی دوم چگونه پایان یافت ؟

1

14

(( عمليات مروارید )) چه بود ؟

1

16

در قطعنامه  489شوراي امنيت سازمان ملل متحد كدام خواسته هاي ایران مورد توجه قرار گرفت ؟

1

1

48
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پاسخنامه
تاریخ
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :عبدالرئوف نصیری

پاسخنامه

1

الف) 5

2

الف) ميرزاصالح شيرازي

ب) تاریخ بيداري ایرانيان

3

الف) ص

ب) ص

نمره

ب) 2

0/5
0/5
ج) غ

د)ص

1

الف) ترس ناصرالدین شاه از نتایج سياسی اصالحات كه به كاهش قدرت و اختيارت نامحدود شاه با ترویج افكار مشروطه
خواهی و جمهوري خواهی میشد.
5

ب) به تخلفات و جرایم سياسی و امنيتی چون سرقت و شورش

2

ج) ناصرالدین شاه
د) توسط مسيونرهاي اروپایی
4
6

روحانيون ،بازرگانان ،روشنفكران ،اصناف و پيشهوران ،زنان و كارگران
تداوم و گسترش رقابتهاي استعماري
رشد اندیشههاي ملیگرایی (ناسيوناليسم) و ظهور قدرتهاي جدید

1
1

یك شكل كردن لباسها و كشف حجاب  ،به تقليد از آتاتورک درصدد تقليد از غرب و اشاعه فرهنگ غربی برآمد و در این
7

راستا روحانيون را وادار به كنارگذاشتن لباس روحانيت كرد .دفترخانههاي شرعی را تعطيل كرد و دخالت روحانيون را در مسائل

1

اجتماعی ممنوع نمود .عزاداري سيدالشهدا را قدغن كرد .
انگلستان كه نقش مهمی در روي كارآوردن رضاشاه داشت ،تصميم گرفت تا براي جلوگيري از افتادن آلمان به دام كمونيسم
9

پس از جنگ جهانی اول ،با تقویت آن دولت از مشكالت اقتصادي آلمان بكاهد .بنابراین از دولتهاي وابسته به خود از جمله

1

رضاشاه خواست تا با آلمانها فعاليت تجاري و اقتصادي داشته باشند.
8

1/ 5
تحت نظارت كامل حكومت در آوردن مردم با كمك وسایل ارتباط جمعی و شگردهاي تبليغاتی گوناگون و سازمانهاي امنيتی
و پليسی

11

ایجاد دولت تك حزبی و قدرتمند متمركز

1/ 5

سلب آزادي و دموكراسی از جامعه
وادار كردن مخالفان به كار اجباري در اردوگاههاي كار اجباري
11

بر اثر غلبه روحيۀ لجاجت ،خودمحوري ،قدرتطلبی و منفعتجوییهاي فردي و گروهی

1

تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شركت نفت ایران و انگليس از پرداخت فوقالعاده دستمزد
آنان
12

تهدید نظامی ایران از طریق فرستادن كشتیهاي جنگی خود به خليج فارس و بنادر ایرانی

1

طرح شكایت از ایران در مجامع بينالمللی
تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس ،خارج كردن سرمایههاي شركت نفت و تحریم خرید نفت
استعفاي قوام از نخستوزیري تحت تأثير فشار و تظاهرت مردم
13

بازگشت مجدد دكتر مصدق به نخستوزیري (
عقبنشينی شاه و دربار در مقابل رهبران نهضت ملی و سپردن وزارت جنگ و نيروهاي مسلح به دكتر مصدق

1

منع شاه از برقراري ارتباط مستقيم با سفراي خارجی توسط دكتر مصدق
15

افشاي جنایات حكومت پهلوي توسط امام خمينی با استفاده از امكانات تبليغی ،مصاحبه و سخنرانی
امكان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد و پيامهاي امام با شتب بيشتري در ایران منتشر شد
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ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
14

طراح سوال  :عبدالرئوف نصيري

پاسخنامه
برداشته شدن دو قيد مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
حذف قيد سوگند خوردن به قرآن مجيد و تبدیل شدن آن به سوگند خوردن به كتاب آسمانی

نمره
1

برگزاري همهپرسی تعيين نظام جدید
16

تدوین قانون اساسی

1

شكلگيري هيأت دولت بر اساس قانون اساسی جدید
تأسيس نهادهاي انقالبی
ایجاد آشوب و ناامنی

17

ترور شخصيتها و مردم انقالبی

1

حمله نظامی آمریكا به طبس
طراحی كودتاي نوژه با كمك سازمان نقاب
تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام در روند جنگ

19

تقویت انگيزه جهاد و روحيۀ شهادتطلبی در ميان جوانان ایرانی
اتحاد ميان نيروهاي مسلح و تقویت روحيه فرماندهان و رزمندگان

1

اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن
با ورود آمریكا و سایر كشورهاي غربی به حمایت از صدام به جنگ با ایران؛ در نتيجه آن خارج شدن بندر فاو عراق به كمك
18

آمریكاییها از دست ایران و نيز حمله آمریكا به هواپيماي مسافربري ایران در فراز خليج فارس و شهادت هموطنانمان ،بنابراین
حضرت امام خمينی (ره) با مشورت با فرماندهان و مسئولين قطعنامه را پذیرفتند و آتش بس برقرار شد .
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تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :یعقوب درستکار احمدی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
در عبارات زیر موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد.
 -اساس كار تاریخ نگارس سنتی ،بررسی زندگی پادشاهان و شرح حال فتوحات آنان بود.

1

 -اولين روزنامه ایران را امير كبير در تهران منتشر كرد.

1

 از قرن  18ميالدي ،كشور عثمانی به مرد بيمار اروپا لقب گرفت. حل و فصل دعواهاي خانوادگی  ،از وظایف محاكم عرف در عصر قاجار بود.جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر كنيد.
2

 در شيوه توليد .....................روستایيان بی زمين ،اغلب روي اراضی مالكان كار می كردند. -آغاز سلطنت پهلوي دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز می شود كه به .........................شهرت دارد.

1/ 5

 به فرمان امام خمينی(ره)......................به عنوان نخستين ریيس جمهوري اسالمی ایران و فرمانده كل قوا منسوب شد.سواالت چهار گزینه اي
الف)كدام مورد جزء بناهاي كارت پستالی است.
 )1كاخ گلستان

 )2شمس العماره

)5

 )3خانه بروجردي ها

ب)"دوچه"لقب كدام یك ازرهبران جهان در دوران جنگ جهانی دوم می باشد؟
3

 )1استالين

 )2هيتلر

 )5موسولينی

 )3لنين

2

پ) نخستين برنامه اصالحات ارضی در سال  1351در زمان نخست وریري چه كسی آغاز شد؟
 )1علی امينی

 )2حسين اعالء

)3عباس هویدا

)5اساهلل علم

ت)خرمشهر در جریان كدام عمليات دفاع مقدس آزاد شد؟
)1فتح المبين

 )2بيت المقدس

 )3والفجر 9

 )5كربالي 4

هریك از تعاریف(ستون اول)به كدام یك از مفاهيم(ستون دوم)اشاره دارد.یك مورد اضافی است.

5

الف:باغ دلگشا از اقدامات عمرانی او در شيراز است

 -1محمد علی شاه

ت:در دوران پادشاهی او ،امتياز توتون و تنباكو به انگلستان واگذار گردید.

 -2مظفرالدین شاه

ب:در  15مرداد 1394فرمان مشروطه توسط او صادر شد.

 -3كریم خان زند

پ :به بهانه سوء قصد به جان خود،مجلس شوراي ملی را به توپ بست.

 -5ناصرالدین شاه

1

 -4لطفعلی خان زند
پاسخ كوتاه
الف :چرا روحانيون عصر قاجار از نظر مالی ،مستقل از حكومت بودند؟
4

ب :ورود ارتش تازه نفس امریكا به جنگ جهانی اول (1815م1819.م) چه نتيجه اي به دنبال داشت؟
پ:چه عاملی موجب افزایش محبوبيت رضا خان در دوره نخست وزیري شد؟

2/ 5

ت :رهبري بلوک شرق و بلوک غرب پس از جنگ جهانی دوم برعهده چه كشورهایی بود؟
ث :چرا حكومت پهلوي در سال  1346مسئله فضاي باز سياسی را مطرح كرد؟
6

شروط نادر براي پذیرش سلطنت در شوراي دشت مغان چه بود؟(دو مورد)

1

7

زنان چه نقشی در انقالب مشروطه داشتند؟

1

9

هدف انگليسی ها و رضا شاه از ایجاد ارتش منظم در ایران چه بود؟

1

8

عملكرد هيتلر در فاصله دو جنگ جهانی ،از نظر بعد روابط خارجی چگونه بود؟

1
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سؤاالت امتحان نهایی درس:تاریخ 3

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :یعقوب درستكار احمدي

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

11

چرا نيروهاي شوروي و انگلستان در سوم شهریور ،1321ایران را اشغال كردند؟

1

11

سياست"موازنه منفی" و سياست"موازنه مثبت" در تاریخ معاصر ایران را مقایسه كنيد.

1

12

دو اقدام انگلستان به منظور جلوگيري از ملی شدن صنعت نفت ایران را بنویسيد.

1

13

چرا مصدق در تير ماه  1331از مقام خود استعفا داد؟

1

15

دو مورد از نتایج قيام  14خرداد را بنویسيد؟

1

14

مهم ترین تالش ها و توطئه هاي دشمنان خارجی،عليه جمهوري اسالمی ایران را ذكر كنيد؟(سه مورد)

1/ 5

16

سه مورد از مهم ترین خدمات زنان ایران در هشت سال دفاع مقدس را بنویسيد.

1/ 5
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :نسرین مقرب زاده
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جمله هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد( :هر مورد  24/1نمره)

1

الف) بی توجهی به سنجش و نقد منابع یكی از ویژگی هاي برجسته تاریخ نگاري سنتی است.

0/55

ب) در جنگ جهانی اول ،راه آهن سراسري به مهمترین عامل ارتباطی نيروهاي متفقين مبدل شد.
پ) بعد از اتمام جنگ جهانی دوم ،آلمان غربی در كمتر از  21سال به قدرت صنعتی و اقتصادي بزرگی در جهان تبدیل شد.
كداميك از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط است؟( در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است).
 )1اعتمادالسلطنه
الف) تاریخ بيداري ایرانيان (

2

ب) صدر التواریخ (

)

 )2محمدجعفر خورموجی

)

0/55

 )3ميرزاقلی هدایت
)

پ) حقایق االخبار ناصري (

 )5ناظم االسالم كرمانی
 )4خاوري شيرازي

در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد( :هر مورد  24/1نمره)
الف) مسئوليت امنيت داخلی در دوره هيتلر بر عهده سازمان پليس مخفی مخوفی موسوم به ...............................گذاشته شد.
3

ب) فعاليت انگليسی ها براي یافتن منابع نفت در مناطق مختلف ایران ،با فوران كردن نخستين حلقه چاه در منطقه

0/55

 ......................به نتيجه رسيد.
پ) نخستين مرحله برنامه هاي اصالحی با عنوان  .....................در سال  1351در زمان نخست وزیري علی امينی آغاز شد.
گزینه مناسب را انتخاب كنيد( :هر مورد  24/1نمره)
الف) اسكان اجباري عشایر توسط رضاخان با چه هدفی صورت گرفت ؟

5

 )1نبود راه هاي ارتباطی

 )2توسعه شهرنشينی

 )3مهار نيروهاي رزمی عشایر

 )5قدرت نمایی رضاخان

0/55

ب) پس از استعفاي دكتر مصدق در دوره اول نخست وزیري ،شاه چه كسی را مأمور تشكيل كابينه كرد؟
 )1رزم آرا

 )2علی امينی

 )5احمد قوام

 )3حسنعلی منصور

پ)سازمان چریكهاي فدایی خلق با الهام از چه طرز تفكري به مبارزه هاي مسلحانه روي آوردند؟
 )1نازیستی

 )2ماركسيستی

 )3فاشيستی

 )5كاپيتاليستی

جدول زیر را تكميل كنيد.
نام قرارداد

نام كشور

آخال
4

پاریس

موضوع قرارداد
جدایی خوارزم و ماوراء النهر
1

انگلستان
روسيه

واگذاري حق مصونيت قضایی(كاپيتوالسيون)

انگلستان

ضميمه كردن مناطقی از سيستان و بلوچستان به خاک هندوستان

ترتيب پادشاهان قاجار را بر روي خط زمان زیر كامل كنيد.
6

محمدعلی شاه

55

محمد

آقا محمد

شاه

خان

1

سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :نسرین مقرب زاده

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد(:هر مورد  4/1نمره)
الف) مجمع تشخيص مصلحت نظام به چه منظوري تشكيل شد؟
7

ب) در قطعنامه  489براي نخستين بار پس از شروع جنگ تحميلی به كدام خواسته هاي ایران توجه شده بود؟

2

پ) اولين مرحله فعاليت سياسی امام خمينی (ره) در جایگاه مرجعيت شيعه چه بود؟
ت) رضاشاه به چه نامی به یك شكل كردن لباس و برداشتن حجاب بانوان اقدام كرد؟
براساس متن زیر به سؤاالت پاسخ دهيد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم دو بلوک شرق (كمونيسم) و غرب (كاپيتاليسم) بار دیگر در برابر هم قرار گرفتند .آنها این بار
بدون درگيري نظامی دسته بندي جدیدي را به وجود آوردند كه مهمترین ویژگی آن ،رقابت هاي نظامی و هسته اي بود.در این
ميان كشورهایی نيز بودند كه عضویت هيچ یك از بلوک بندي هاي نظامی شرق و غرب را نپذیرفتند و به جنبش غير متعهد
معروف شدند.هد ف كشورهاي غيرمتعهد مبارزه با هرگونه سلطه استعماري در جهان بود.پایه گذاران این جنبش جمال
9

عبدالناصر رئيس جمهور مصر ،احمد سوكارنو رئيس جمهور اندونزي و جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند بودند.نخستين تالش

1

براي ایجاد همگرایی در ميان این كشورها در سال 1844م .در كنفرانس باندونگ در اندونزي انجام شد .سال 1861م .اولين
اجالس سران عدم تعهد با حضور مارشال تيتو رهبر یوگسالوي و قوام نكرومه رهبر غنا ،جمال عبدالناصر ،جواهر لعل نهرو و
احمد سوكارنو در شهر بلگراد در یوگسالوي برگزار شد و این سازمان موجودیت خود را اعالم كرد.
الف) هدف از تأسيس جنبش غيرمتعهدها چه بود؟
ب) پایه گذاران جنبش غيرمتعهدها چه كسانی بودند؟
8

سؤاالت تشریحی
كشور ایتاليا در سالهاي پس از جنگ جهانی اول با چه مشكالتی مواجه شد؟

0/55

11

چه عواملی سبب شد روسها پيشروي نيروهاي آلمانی را متوقف و حمالت متقابل خود را آغاز كنند؟

11

دو پدیده اقتصادي -اجتماعی انقالب صنعتی را بنویسيد.

1

12

تجاري شدن كشاورزي ایران در عصر قاجار چه نتایجی بدنبال داشت؟

1

13

در پيمان صلح ورساي در مورد آلمان چه تصميماتی اتخاذ گردید؟

1

15

چرا همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه ،انگليسی ها تصميم گرفتند كشور آلمان را تقویت كنند و در این زمينه چه اقداماتی
انجام دادند؟

0/55

1

14

علل مهم مخالفت نمایندگان مجلس با قرارداد الحاقی گس -گلشائيان چه بود؟

1

16

تفاوت توافق نامه وین با كاپيتوالسيون در چيست؟

1

17

انگليسی ها براي جلوگيري از تصویب و اجراي قانون ملی شدن نفت به چه اقداماتی دست زدند؟ذكر سه مورد كافيست.

1/ 5

هركدام از نهادهاي زیر كه پس از پيروزي انقالب در ایران تشكيل شدند ،چه وظایفی را برعهده داشتند؟
19

الف) سپاه پاسداران

1/ 5

ب) نهضت سوادآموزي
پ) جهاد سازندگی

18

مهمترین انگيزه و اهداف صدام از حمله نظامی به ایران را بنویسيد.

56
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :زهرا گنجعلی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
جملههاي صحيح یا غلط را مشخص كنيد.
الف) جامعه ایلی و عشایري در دوره قاجار از وضعيت بهتري نسبت به روستائيان برخوردار بود.

1

ب) یكی از دستاوردهاي انقالب مشروطه كه خيلی زود به بار نشست ،توسعه فعاليتهاي روزنامهنگاري بود.
ج) در جنگ جهانی اول ،راهآهن سراسري ایران به مهمترین عامل ارتباطی منفقين مبدل شد.

1

د) انور سادات رئيس جمهور مصر ،نخستين رئيس یك كشور عرب و مسلمان بود كه با وساطت آمریكا با اسرائيل پيمان صلح
امضا كرد.
گزینه صحيح را از ستون سمت چپ انتخاب نمایيد( .در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است)

2

الف) در این كتاب نخستينبار واقعيت قتل اميركبير بازتاب شده است؟

 -1تاریخ بيداري ایرانيان

ب) نویسنده این كتاب از پيشگامان انتقاد به تملق و تكلفنویسی است؟

 -2صدرالتواریخ

ج) این كتاب با اسلوبی مصنوع و دشوار و با تملق ،تاریخ زندیه را دربرمیگيرد؟

 -3حقایقاالخبار ناصري

1

د) بينش جدید تاریخنگاري یعنی توجه به جنبههاي گوناگون حيات انسان در این  -5تاریخ ذوالقرنين
كتاب پدیدار شده است؟

 -4رساله ایراد
 -6تاریخ گيتیگشا

به سواالت چهارگزینهاي زیر پاسخ دهيد؟ (فقط یك گزینه صحيح است)
الف) در دوره قاجار در كدام شهرها ،كارگاههاي كوچك و بزرگ فرش توسط تجار داخلی و سرمایهگذاران خارجی دایر شد؟
 -1اراک و تبریز

 -2تهران و آذربایجان

 -3تبریز و شيراز

 -5اصفهان و كاشان

ب) چه عاملی در دوره نادرشاه ،نابسامانیهاي اقتصادي را تشدید كرد؟
 -1جنگهاي داخلی
3

 -2جنگهاي خارجی

 -3نبود مشاوران آگاه

 -5مالياتهاي سنگين

ج) رضاخان در دوره نخستوزیري ،براي آمادهسازي زمينه انتقال قدرت براي خود و رسيدن به سلطنت ،دست به كدام اقدام
زد؟
 -1ارتش منظم تشكيل داد

 -2خواستار نظام جمهوري شد

 -3شيخ خزعل را سركوب كرد

 -5احمدشاه را به سفر به اروپا تشویق كرد.

1

د) اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در كدام عمليات و در چه تاریخی رقم خورد؟
 -1فتحالمبين ـ  3خرداد 1361

 -2بيت المقدس ـ  3خرداد 1361

 -3مرصاد ـ  5آبان 1361

 -5والفجر  9ـ  5آبان 1361

در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسيد.
الف) یكی از شاخصترین آثار در تایيد و وجوب مشروطه توسط  .................به رشته تحریر درآمد.
5

ب) در سده  18م .دو جریان فكري  ...............و  ....................در بسياري از سرزمينها و جوامع اروپایی زمينهساز شكلگيري

1

كشورهاي جدید شد.
ج) نيروهاي ستاد جنگهاي نامنظم به فرماندهی  .................اداره میشد.
به سواالت زیر پاسخهاي كوتاه دهيد( .هر سوال نيم نمره و قسمت ز  1نمره)
الف) هدف ميرزاحسن رشدیه از برپایی مراكز جدید آموزشی چه بود؟
ب) پس از جنگ جهانی اول ،جامعه ملل با چه هدفی شكل گرفت؟
4

ج) وجه اشتراک حكومت نازي آلمان و فاشيست ایتاليا چه بود؟
د) با اوجگيري سریع انقالب اسالمی در كشور ،حكومت آموزگار در مرداد  47دست به چه اقدامی زد؟
هـ) هدف اصلی رضاشاه از اسكان اجباري عشایر چه بود؟
و) فكر كنيد پاسخ دهيد« :بهنظر شما چرا محمدعلی شاه ،سفارت روسيه را براي پناهنده شدن انتخاب كرد؟»

59
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سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :
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سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

ز) تحليل و قضاوت؛ تحليل یكی از مورخان درباره اتحاد آمریكا و انگلستان عليه نهضت ملی شدن نفت را بخوانيد و نظر خود
را درباره آن بيان كنيد:
«از نظر واشنگتن و همچنين لندن ،كنترل ایرانیها بر نفت احتماالً پيامدهاي دراز مدت ویرانگري به همراه داشت .این امر
صرفاً یك ضربه مستقيم به منافع بریتانيا نبود .ممكن بود كنترل نفت را كامالً در اختيار ایران قرار دهد .ممكن بود الهامبخش
4

دیگر كشورها بهویژه اندونزي ،و نزوئال و عراق شود؛ بهطوري كه آنان نيــز از این رویه پيروي كنند و در نتيجه كنترل بازار
بينالمللی نفت از شركتهاي نفت غربی به كشورهاي توليدكننده منتقل شود .همچنين ،تهدید بالقوه براي شركتهاي آمریكا
و سایر كشورهاي غربی و طبعاً دولت آمریكا و بریتانيا بود».
(آبراهاميان ،تاریخ ایران مدرن ،ص)219
تحليل شما؛ ..............................................................................................................
...............................................................................................................

6

سواالت زیر پاسخ دهيد:

سواالت تشریحی

بزرگترین دستاورد انقالب با شكوه در انگلستان را ذكر كنيد؟

0/55

7

اساس برنامه صنعتی استالين بر چه چيزهایی استوار بود؟

9

چرا محبوبيت رضا خان در نگاه مردم افزایش یافت؟

1

8

علت تنشهاي نظامی بين ایران وعثمانی در دوره فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار چه بود؟

1

11

دوران ریاست جمهوري آیت اهلل خامنهاي داراي چه ویژگیهایی بود؟ (به دو مورد اشاره كنيد)

1

11

آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را مورد بررسی و تحليل قرار دهيد؟

1/ 5

12

سه مورد از نتایج قيام  14خرداد  1352را فهرست كنيد؟

1/ 5

13

چرا پس از فتح خرمشهر جنگ وارد مرحله تازهاي شد؟

1/ 5

15

0/55

عملكرد نهضت ملی شدن صنعت نفت (متشكل از نيروهاي ملی ،مذهبی و سياسی) پيش از قيام  31تير  1331و پس از آن
چگونه بود؟ آن را مقایسه و بررسی كنيد؟

2

با توجه به توضيحات زیر ،نام نهادهاي انقالبی و مراكز مورد نظر را بنویسيد.
الف) این نهاد انقالبی پس از پيروزي انقالب اسالمی به منظور حمایت از محرومان و مستضعفان تشكيل شد؟
14

ب) این نهاد انقالبی پس از پيروزي انقالب اسالمی ،وظيفه حفظ نظم و امنيت و دستگيري سران جنایتكار رژیم پهلوي را
داشت.
ج) این مراكز ،پس از پيروزي انقالب اسالمی براي رسيدگی به پرونده مقامات و مأموران رژیم سابق تشكيل شد؟
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الف – صحيح  1/24درس  3ص 39
1

2

ب – غلط

 1/24درس  2ص 24

ج – صحيح

 1/24درس  12ص 141

0/55

الف – شماره  – 3انگلستان

1/24

ب – شماره  – 5عثمانی

 1/24درس  2ص24

ج – شماره  – 1ژاپن

1/24

درس  2ص31
0/55

درس  9ص112

الف – كاله فرنگی  1/24درس  2ص 25
3

ب – مروارید

 1/24درس  12ص 141

ج – مهاتما گاندي  1/24درس 9

0/55

ص 111

الف – شماره  - 1ماليه  1/24درس  3ص 38
5

ب – شماره  – 3پهلوي  1/24درس  7ص83

0/55

ج – شماره  – 2سيد ضياءالدین طبا طبایی درس  7ص 81
الف – به یك شكل كردن لباس ها و نيز برداشتن حجاب بانوان اقدام كرد  1/4.درس  7ص 85
ب – با حمله هيتلر یا آلمان به شوروي 1/4.درس  9ص 119
ج – عقب نسينی به مرزها و تعيين متجاوز  1/4درس  12ص 149
د – كليد واژه  ( :ارتش ایران متكی بر نيروي ایل ها بود ) – ( استفاده از تير  ،كمان  ،گرز  ،شمشير و تفنگ هاي فتيله اي )
– ( مجهز بودن ارتش روسيه به سالح هاي آتشين) – ( ارتش روسيه حرفه اي و آموزش دیده بود) استدالل دانش آموزان در
4

بيان مطالب كفایت می كند .درس  3ص  53فعاليت . 4

3

ذكر یك مورد كافی است .
ه –  - 1چون بحران اقتصادیی كه آمریكا را فرا گرفته بود  .و نيز در اروپا بسياري از كشورها بویژه آلمان بر وام هاي آمریكا
در سال هاي 1821م به بعد متكی بودند دچار ركود و كساد اقتصادي شدند 1/4 .درس  9خارج از كتاب درسی
ه –  -2بحران اقتصادي دیرتر از سایر كشورهاي صنعتی به فرانسه رسيد .علت این امر آن بود كه در دستگاه اقتصادي
فرانسه بيشتر از سایر كشورها ميان صنعت و كشاورزي توازن برقرار بود 1/4 .درس  9خارج از كتاب درسی
6

هر دو از نظر مطاله تاریخ حاوي اطالعات ارزشمندي در باره اوضاع اجتماعی  ،اقتصادي و فرهنگی می باشند.درس  1ص 8

1

7

كشت سيب زمينی براي مقابله با قحطی  .درس  5ص 42

1

9

اصناف  -پيشه وران ( صنعتگران  -مغازه داران) – قشر كارگر شهري – و نيز زنان درس  4ص 73
همكاران محترم واقفند كه صنعتگران و مغازه داران می تواند معادل اصناف و پيشه وران پذیرفته شود

1

این جنگ موجب قحطی بزرگی شد ( عامل اقتصادي ) كه در نتيجه آن عده زیادي از هم وطنان ما به سبب گرسنگی  ،سوء
8

تغذیه و بيماري هاي ناشی از آن از بين رفتند ( تلفات انسانی ) .جنگ جهانی عالوه بر ویرانی اقتصادي وتلفات گسترده انسانی
 ،موجب تزلزل و بی ثباتی دولت مركزي  ،تعطيلی مجلس شوراي ملی و تضعيف بيشتر نظام مشروطه شد .درس  6ص ( 97

1

ذكر دو مورد كافی است )
11
11

سركوبی شيخ خزعل و بعضی از شورش هاي پراكنده ي دیگر  ،و نيز با توجه به امنيتی كه رضا خان به وجود آورده بود .درس
 7ص 82
آنان با بهره گيري از سرماي زود هنگام زمستان و كمك هاي تداركاتی و تسليحاتی انگلستان و آمریكا  ،كه از طریق خاک
ایران به آنها می رسيد .درس  9ص 115

58
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حاصل توافق آمریكا و انگليس بود  .سرنگونی دولت دكتر مصدق درس  8ص 122

نمره
1

قبل از پيروزي انقالب به جنگ مسلحانه روي آوردند  .آن ها كه در آغاز تفكر اسالمی داشتند ولی به مرور زمان دجار انحراف
فكري شدند و به ماركسيسم تمایل پيدا كردند .درس  11ص  131پس از پيروزي انقالب سازمان مجاهدین خلق ( منافقين)
13

ترور را آغاز كردند و عده ي زیادي از مسئوالن و شماركثيري از مردم عادي را در كوچه و بازار به شهادت رساندند .درس 11

1

ص 151
كليد واژه( :جنگ مسلحانه – انحراف فكري – گرایش به ماركسيسم – ترور )
حضور زنان در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ  -2تشویق برادران  ،همسران و فرزندان براي حضور در جبهه  -3تهيه
15

و آماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان  -5پرستاري از رزمندگان مجروح در بيمارستان ها  -4پاسداري از حریم خانواده

1

در غياب همسران رزمنده .درس  12ص ( – 147-146هر مورد  1/4نمره (ذكر دو مورد كافی است).
14

برگزاري جشن تاجگذاري و جشن هاي دو هزار و پانصد ساله ي شاهنشاهی  ،منحل كردن احزاب موجود و ایجاد حزبی واحد
به نام رستاخيز  .درس  11ص 128

1/ 5

طراحی كودتایی را كردند و قصد داشتند با استفاده از امكانات نظامی پایگاه هوایی شهيد نوژه همدان  ،محل سكونت حضرت
16

امام و برخی از مراكز پایتخت را بمباران و نظام جمهوري اسالمی را ساقط كنند .درس  11ص 153

1/ 5

كليد واژه  :كودتا – بمباران – ساقط كردن نظام جمهوري اسالمی
نمایندگان مجلس شوراي ملی در مخالفت با اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي  ،دولت را مكلف ساختند كه براي گرفتن
تمامی حقوق ملی در موضوع نفت جنوب مذاكره كند و اقدامات الزم را انجام دهد  .در واقع ضمن اعتراض به قرارداد نفتی
17

ایران وانگليس  ،انتقاد از آن در محافل سياسی و مطبوعاتی آغاز شد.درس  8ص 116
كليد واژه ( :مخالفت با امتياز نفت شمال – مذاكره در خصوص نفت جنوب – اعتراض به اعطاي نفت جنوب – انتقاد از موضوع
نفت جنوب )

63

2

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه1 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
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صفحه2

1

الف)غلط

2

الف)محمد جعفر خور موجی صفحه 4

نمره

ب)صحيح صفحه 42

ج)صحيح صفحه 126

0/55

ب)ميرزا اقاخان كرمانی صفحه 6

ج)ميرزا نایينی صفحه71

0/55

3

الف)كاغذ اخبار صفحه 12

ب)غالمرضا ازهاري صفحه 135

ج)اصالحات ارضی صفحه124

0/55

5

الف )انگليس صفحه 41

ب)سيدضياالذین طباطبایی صفحه 81

ج)خواستار نظام جمهوري شذ صفحه 82

0/55

الف)تقليد ازغرب واشاعه ي فرهنگ غربی صفحه)1/4(85
ب)مبارزه مسلحانه وترور سران حكومت پهلوي صفحه)1/4(131
4

ج)نيروهاي بسيج وجهاد سازنذگی صفحه )1/4(146

3

د)از شاه خواست پست وزارت جنگ وفرماندهی ارتش را دریافت كند چون شاه مخالفت كرد استعفا نمودصفحه )1(121
ه)استدالل دانش اموز در بيان مطلب كفایت ميكند()1/4
6
7
9
8
11

11

12

13

صدور اعالميه به مناسبت هاي مختلف,فرستادن پيام به سران و مردم كشور هاي مختلف,تدریس مباحث والیت فقيه
صفحه 128
به اختالفات خود در ایران ,افغانستان و تبت پایان دادن صفحه 91
صلح ناپایدار و ناخشنودي از قراردادهاي صلح ورساي,ضعف جامعه ملل,ظهور حكومت هاي خودكامه تك حزبی و نظاميگرا
صفحه 87
گستردگی قلمرو و تنوع اقوام وادیان مذاهب ،سياست هاي خشن و نادرست عثمانی ها در برخورد با اقليت هاي قومی و مذهبی،
دخالت هاي زنان حرمسرا در امور كشوري و فساد سران سپاه صفحه 24
فاقد ابزار الزم مانند نظام اداري و ارتش ثابت و حرفه اي براي اعمال قدرت بودند,نفوذ اجتماعی و دینی روحانيت و مرتجع
شيعه ،قدرت سياسی و نظامی ایالت و نفوذ و دخالت قدرت هاي استعمارگر صفحه 37
-1آموزه هاي عدالت خواهانه و ظلم ستيزانه دین اسالم
-2ترویج اندیشه نو درباره حكومت و نشر آثار انتقادي صفحه 62و63
در زمان جنگ جهانی اول بهترین راه مساعدت به آلمان این بود كه سياستمداران انگليسی به روساي كشور هاي تحت سلطه
خویش دستور دهد تا امكان فعاليت تجاري و صنعتی آلمان را در این كشور ها فراهم سازد صفحه 86
تداوم دشمنی ها و توطئه هاي دولت آمریكا عليه انقالب اسالمی و دخالت در امور داخلی ایران از جمله اجازه ورود به محمد
رضاشاه پهلوي براي سفر به آن كشور صفحه139

0/55
0/55
1
1
1

1

1

1

با اختالف افكنی ميان مسئوالن و نهادهاي نظام روز به روز از خط امام فاصله گرفت و و به گروهاي منحرف و معاند مانند
15

سازمان مجاهدین خلق نزدیك شد و با شروع جنگ تحميلی نيز نيروهاي سپاه پاسدارن را در تنگناي مالی و تسليحاتی قرارداد

1

و زمينه سقوط خرمشهر را فراهم آورد صفحه 155
-1حاكميت بر آبراه مهم اروند رودو دسترسی و تسلط بر خليج فارس و جدایی جزایر سه گانه ابوموسی تنب كوچك و بزرگ
14

و استان خوزستان در ایران
-2تضعيف و نابودي انقالب اسالمی و جلوگيري از انتشار افكار انقالبی در ميان مردم عراق و مسلمانان سایر كشور ها
-3رسيدن به رهبري جهان عرب و ایفاي نقش ژاندارمی در منطقه.صفحه 158
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ژاپن پس از شكست در جنگ جهانی دوم به اشغال آمریكا درآمد.قانون اساسی جدید آن كشور دموكراسی را تقویت و قدرت
سياسی را از اختيار امپراتور و فرماندهان نظامی خارج كرد و به نمایندگان منتخب سپرد.ژاپنی ها نيز با سخت كوشی به موفق
ترین قدرت پيشرو در اقتصاد جهانی تبدیل شد و ميزان توليد آن به ميزان توليد سال هاي آغازین جنگ جهانی دوم رسيد.به
16

قدرت رسيدن كمونيست ها در چين.پس از شكست و تسليم ژاپن جنگ داخلی در چين ميان ملی گرایان و كمونيست ها شدت

2

گرفت.آمریكا از ملی گرایان و شوروي از كمونيست ها پشتيبانی ميكردند.سرانجام كمونيست ها به رهبري مائو بر ملی گراها
پيروز شدند و جمهوري خلق چين را تاسيس كرد.حكومت و حزب كمونيست چين با وجود داشتن رابطه دوستانه با حكومت و
حزب كمونيست شوروي همواره سياستی مستقل را دنبال كرده است.صفحه111
نهضت ملی شدن صنعت نفت با اتحاد و یكپارچگی احزاب و گروهاي سياسی و مذهبی مختلف بر محور مبارزه با استعمار
انگليس آغاز شد.با همدلی و یگانگی دكتر مصدق و آیت اهلل كاشانی موانع داخلی و خارجی یكی پس از دیگري از سر راه
17

برداشته شد و موفقيت هاي بزرگی به دست آمد اما پس از پيروزي قيام  31تير شرایط تغيير كرد همكاري و اتحاد رهبران
شخصيت ها و احزاب و گروهاي دست اندر كار نهضت بر اثر غلبه روحيه لجاجت خود محوري قدرت طلبی و منفعت جویيهاي
فردي و گروهی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد.با گسترش اختالف ها و نزاع هاي سياسيميان شخصيت ها و گروهاي ملی و
مذهبی منافع كشور و اهداف نهضت ملی شدن نفت به فراموشی سپرده شد.صفحه121

62

2

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :علی اصغر عسکری

پاسخنامه

نمره

جمله هاي صحيح و یا غلط را مشخص كنيد.
1

الف ـ صحيح ، ./24 ،درس  ،1ص 2

./55

ب ـ غلط ، ./24 ،درس  ،5ص42
ج ـ صحيح ، ./24 ،درس ، 4ص 71
در سواالت چهار گزینه اي زیر گزینه صحيح را انتخاب نمایيد.

2

الف ـ شماره  ،5منشأ الهی سلنت نفی و مجلس منشأ قدرت و اختيارات پادشاه شد ، ./24 ،درس ، 2ص 26
ب ـ شماره  ،1مالعبداهلل زنوزي ، ./24 ،درس ،5ص 44

./55

ج ـ شماره  ،5ظهور قدرت هاي جدید ، ./24 ،درس ، 6ص 76
جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر كنيد.
3

الف ـ كاله فرنگی ، ./24 ،درس ، 2ص 25
ب ـ سلطه استعماري انگلستان بر هندوستان ، ./24 ،درس  ، 3ص 55

./55

ج ـ استعمار نو ، ./24 ،درس  ، 7ص 83
در مورد اصطالحات و مفاهيم زیر توضيح دهيد.
5

الف -با انحالل مجلس شوراي اسالمی بار دیگر استبداد برقرار شد .این دوره كه حدود یك سال طول كشيد ،به
استبداد صغير معروف است ، ./4 .درس  ، 4ص 71

1

ب -گروهی از انقالبيون سوسياليست روسی بودند كه در تبعيد به سر می بردند ، ./4 ،درس ، 6ص 93
پاسخ مناسب را از جدول مقابل انتخاب كرده و در پاسخنامه بنویسيد.
4

الف  -شماره  ، 3خاوري شيرازي  ، ./24درس  ، 1ص 4
ب -شماره  ، 5ميررزا محمد جعفر خورموجی  ، ./24 ،درس  ، 1ص 4

./55

ج -شماره  ، 4ميرزا فتحعلی آخوند زاده  ، ./24 ،درس  ، 1ص 4
به سواالت زیر پاسخ هاي كوتاه دهيد.
الف ـ بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود ، ./4 .درس  ، 1ص 6
ب ـ به دليل جزیره اي بودن انگلستان و برخورداري از نيروي دریایی قدرتمند ، ./4 ،درس ، 3ص 54
ج ـ به فرماندهی امير عبدالقادر برضد ارتش فرانسه  ، ./4 ،درس  ، 6ص 77
6

د ـ این اقدام از رونق دامداري كشور كاست و باعث شد كه كشور ما از نظر دامی به بيگانه نيازمند شود، .درس  ، 7ص 85

3

هـ  -1-پيمان هاي نظامی ،استفاده از زور و توان نظامی  ،ایجاد آشوب و هرج و مرج  ،برقراري سيستم تك محصولی در
كشورهاي كم توسعه ،هر مورد ، ./24ذكر دو مورد كافی است  ،درس  ، 11ص 124
هـ  -2-تسلط استعماري بر كشورها و رسيدن به منافع نامشروع خود ./4 .نظر منطقی دانش آموزان كفایت می كند ،درس
 ، 11ص 124
7
9
8
11

 -1بازگشت به حكومت استبدادي  -2ایجاد ارتش منظم  -3احداث خط آهن سراسري  -5اسكان عشایر  -4یك شكل كردن
لباسها و كشف حجاب  ،هر مورد  ، ./24ذكر دو مورد كافی است  ،درس  ، 7صص  83و 85
تأسيس بانك استقراضی ،شيالت شمال و تأسيس نيروي قزاق  ،هر مورد  3، ./24مورد ذكر شود  ،درس  ، 3ص 55
به این منظور ،برنامه كودتا طرح ریزي و اجراي آن به سفارت انگليس و نيروهاي انگليسی مستقر در ایران واگذار شد.
كليد واژه ( :برنامه كودتا ،سفارت انگليس ،نيروهاي انگليسی ) ،درس  ، 7ص 81
آن ها به كشورهاي همسایه از جمله چين لشكركشی كردند ،از جامعه ملل خارج شدند به همراه آلمان و ایتاليا كشورهاي محور
را شكل دادند .كليد واژه ( :كشورهاي همسایه ،لشكركشی ،جامعه ملل ،كشورهاي محور) ،درس  ، 9ص 112
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ردیف
11

طراح سوال  :علی اصغر عسكري

پاسخنامه
ميان شوروي و كشورهاي اقماري آن از یك سو و آمریكا و كشورهاي تحت حمایت آن از سوي دیگر ،درس  ،9ص 118

نمره
1

كشورهاي اروپاي غربی پس از جنگ ،بی درنگ با كار سخت ،برنامه ریزي موثر و هوشمندانه ،انجام اصالحات اجتماعی و
دریافت كمك هاي اقتصادي از آمریكا ،بازسازي را آغاز كردند و به سرعت در مسير رشد و رونق علمی ،فناوري و اقتصادي
12

قرار گرفتند.

1

كليد واژه( :كار سخت ،برنامه ریزي موثر و هوشمندانه ،انجام اصالحات اجتماعی و دریافت كمك هاي اقتصادي از آمریكا)،
درس  ، 9ص 118
13

پيروزي جنبش هاي ضد استعماري مردم هندوستان عليه استعمار پير و نيز موفقيت حركت هاي استقالل طلبی در برخی
كشورهاي آسيایی و آفریقایی  ،درس  ، 8ص 119

1

زیرا این قرارداد عالوه بر نادیده گرفتن حقوق مادي مردم ایران ،به نوعی حاكميت ملی و استقالل كشور را نقض كرده و به
15

تسلط بيگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعيت می بخشيد.

1

كليد واژه ( نادیده گرفتن ،حقوق مادي مردم ایران ،حاكميت ملی و استقالل كشور ،منابع و صنعت نفت ، ).درس  ، 8ص 116
14
16

هدف این بود كه قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شركت نفت ایران و انگليس را با قاطعيت به اجرا درآورد.
كليد واژه ( :قانون ملی شدن ،صنعت نفت ،خلع ید ،شركت نفت ایران و انگليس)  ،درس  ، 8ص 118
زیرا این تصویب نامه از نظر ایشان ،موجب تضعيف اسالم و افزایش حضور بهائيان در حكومت می شد.
كليد واژه ( :موجب تضعيف اسالم ،افزایش حضور بهائيان در حكومت)  ،درس  ، 11ص 126

1
1

آنان علت این اقدام را تداوم دشمنی ها و توطئه هاي دولت آمریكا عليه انقالب اسالمی و دخالت در امور داخلی ایران از جمله
17

اجازه ورود به محمد رضا شاه پهلوي براي سفر به آن كشور اعالم كردند.

1

كليد واژه( :تداوم دشمنی ها ،عليه انقالب اسالمی  ،دخالت  ،اجازه ورود به محمد رضا شاه پهلوي  ،درس ، 11ص 139
19
18

مأموریت این گروه زبده نظامی ،تسخير چند مركز در تهران و خارج كردن آمریكایيان بازداشتی از ایران بود ، .درس  ، 11ص
152
براي پایان دادن به اختالفات مرزي و رفع مناقشه بر سر اروند رود .درس  ، 12ص 159

1
1

 -1حضور در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ ؛  -2تشویق برادران ،همسران و فرزندان خویش براي حضور در جبهه
21

ها؛ تهيه و آماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان ؛  -5پرستاري از رزمندگان مجروح در بيمارستان ها ؛  -4پاسداري از حریم
خانواده در غياب همسران رزمنده  ،هر مورد  ./4نمره  ،ذكر  2مورد كافی است ، .درس  ، 12صص  146و 147
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :محبوبه منظوری

پاسخنامه
ب) غلط

1

الف) صحيح

2

الف) گاندي

3

)1ج

5

الف)آیت اهلل طالقانی ب) شوروي

ب) اميرعبدالقادر
 )2د

نمره

پ) صحيح

د) غلط

( هر مورد ) 1/24

1

پ) لنين

د) كاوور

( هر مورد )1/24

1

 )3ب

)5الف

( هر مورد ) 1/24

1

( هر مورد ) 1/24

1

پ) بنی صدر

ت)نخست وزیر دولت موقت

الف) پليس مخفی مخوف آلمان گشتاپو بود كه امنيت داخلی را تامين می كرد) 1/4 ( .
4

ب) آغاز سلطنت پهلوي دوره جدیدي از تاریخ ایران است كه دوره نوینی از غارت كشور ما به دست بيگانگان است كه استعمار

1

نو شهرت دارد) 1/4 ( .
در صورت هر گونه تحليل درست نمره داده شود
6

در قطعنامه ایران و عراق بيشتر به جانب داري از عراق پرداخته شده و رسما عراق را محكوم ننموده و اولتيماتوم داده نشده

2

ولی در قطعنامه كویت و عراق به عراق رسما اولتيماتوم داده شده و از كویت جانبداري شده است 2 ( .نمره )
-1كریم خان زند ()1/24
7

-2نهضت مقاومت ملی ()1/4

 -3قيامهاي مردمی سركوب كند و تامين كننده اهداف نظامی انگلستان() 1/4
-5دكتر علی شریعتی -سيد مصطفی خمينی ( ) 1/4

2/25

 -4جهاد سازندگی -نهضت سواد آموزي – كميته امداد خمينی -سپاه پاسداران -بسيج مستضعفان ( ) 1/4دومورد كافيست
9

 -2آموزه هاي عدالت خواهانه ( ) 1/24

 -1سياسی ( ) 1/24
 -3ترویج اندیشه هاي نو ( ) 1/24

 -5شكست ژاپن از روسيه ( ) 1/24

1

8

الف) موسولينی ( ) 1/4

ب) جيمی كارتر ( ) 1/4

11

الف ) فرانسه ( ) 1/24

ب ) روسيه ( ) 1/24

11

به دليل ماهيت استبدادي دوره قاجار و نبود آزادي بيان برخی در خارج كشور به زبان فارسی روزنامه چاپ كردند ( ) 1

12

-1انگلستان (  -2 ) 1/24انحصارتوتون و تنباكو ( -3 ) 1/24جدایی سيتان و باوچستان ( ) 1/24

13

به بهانه ناهمخوانی تاریخ هجري شمسی با فرهنگ ایرانی تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجري شمسی كرد) 1 ( .

1

15

بندر تركمن را به بندر شاهپور متصل می كرد و هدف ان انتقال سریع نيروهاي انگليسی از جنوب به شمال بود) 1 ( .

1

1
0/5

-2فتحعلی شاه ( ) 1/24

 -3محمد علی شاه (  -5 ) 1/24آقامحمدخان ()1/24

14

-1مظفرالدین شاه ( ) 1/24

16

گرسنگی – بيماري هاي مسري – اختالل هاي روحی و روانی (  ) 1ذكر دومورد

1
0/55

1
1

طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی -تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس خارج كردن سرمایه هاي
17

شركت نفت و تحریم خرید نفت تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شركت نفت ایران و انگليس

1

از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان دومورد كافيست ( ) 1
هنگام اداي سوگند در مجلس شوراي ملی سوگند خورد سلطنت كند نه حكومت .همچنين امالكی را كه پدرش تصرف كرده
19

بود در اختيار دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانشان بازگرداند .عالوه بر این به مراجع تقليد اطمينان داد كه حجاب را محدود
یا ممنوع نخواهد كرد) 1/4 ( .
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ردیف

طراح سوال  :زیبا سیاه سروی

پاسخنامه
الف) غلط /درس  1ص 4

1

نمره
0755

ب) صحيح  /درس  8ص 113
ج) غلط  /درس  11ص 126
الف) شماره  -5آخال  /درس  3ص 53

2

1

ب) شماره -1گلستان /درس  3ص 53
ج) شماره -2تركمانچاي /درس  3ص 53
د) شماره -3پاریس /درس  3ص 53

3

الف) تبریز -اراک  /درس  5ص 42

075

ب) استعمارنو /درس  7ص 83

075

ج) آیت اهلل طالقانی /درس  11ص 138

075

د) عمليات مروارید /درس  12ص 141

075

الف) شماره  -2نادرشاه /درس  2ص 23
ب) شماره  -1انگلستان /درس  2ص 31
5

1725

ج) شماره  -5همه موارد /درس  9ص 111
د) شماره  -3فضل اهلل زاهدي /درس  8ص 125
ه) شماره  -3شریف امامی /درس  11ص 133
الف) پرتغال و اسپانيا  /درس  2ص 24
ب) آیت اهلل مدرس  /درس  7ص 84

075

ج) آلمان و ایتاليا  /درس  9ص 112
4

د) اعتراض به تصویب قانون كاپيتوالسيون  /درس  11ص 129
ه) ناراضی بودن بسياري از كشورهاي اروپایی از نتایج جنگ جهانی اول و قرارداد ورساي و یا ظهور دیكتاتوري هاي قدرتمند
و رقابت و زیاده خواهی هاي آنها  /درس  9ص 87
و) یعنی بشر با پيشرفتی كه در صنایع نظامی و تكنولوژي به دست آورده می تواند نسل خود را از بين ببرد و یا اشاره به سالح
هاي مخرب اتمی و شيميایی در جنگ جهانی اول  /درس  9ص 117

075
075
075
075
075

الف) اشغال سفارت آمریكا در  13آبان  1349توسط دانشجویان پيرو خط امام كه امام از این اقدام با عنوان انقالب دوم یاد
6

كردند / .درس  11ص 139
ب) با بروز اختالف ميان مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان ،به فرمان امام مجمع تشخيص مصلحت براي رسيدگی به

175

این اختالفات تشكيل شد تا مشكالتی در اداره كشور به وجود نياید / .درس  11ص 155
7
9

فراهم آوردن شرایط براي سوادآموزي به تمام قشرهاي مختلف جامعه /درس  5ص 45
روش تحقيق علمی – بهره برداري از منابع و اسناد و مدارک معتبر – گزینش و نقد منابع -ارزیابی رویدادهاي تاریخی –
نوشتن وقایع به زبان ساده – استفاده از نتایج تحقيقات سایر علوم ( سه مورد كافی است هر مورد  / ) 1,24درس  1ص 6

075
0755

تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام در روند جنگ  – 1,24تقویت انگيزه جهاد و روحيه شهادت طلبی در ميان جوانان
8

ایرانی  – 1,24اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن  ( 1,24سه مورد كافی است هر مورد  / ) 1,24درس  12ص
144
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ردیف

طراح سوال  :زیبا سياه سروي

پاسخنامه

نمره

برقراري آزادي و برابري در كشور  – 1,24تدوین و اجراي قانون اساسی  – 1,24برپایی مجلس شوراي ملی  – 1,24تبدیل
11

حكومت ناكارآمد و ناسالم قاجار به حكومتی كارآمد و قانونمند ( 1,24تغيير در شيوه اداره كشور  – 1,24تبدیل حكومت
خودكامه قاجار به سلطنتی مشروطه )1,24

1

(  5مورد كافی است هر مورد  / ) 1,24درس  5ص 45
11
12

اختالفات مرزي و دشمنی شدید آلمان و فرانسه  – 1,4مسابقه تسليحاتی ( 1,4رقابت بر سر مستعمرات  /توسعه و دخالت
در بالكان) ( دو مورد كافی است هر مورد  / ) 1,4درس  6ص 91
ایجاد راهی سراسري براي انتقال سریع نيروهاي انگليسی از جنوب به شمال  1,4كه در صورت پيشروي روسها ،انگليسی ها
به كمك این راه ،نيروهاي خود را به سرعت به شمال فرستاده مانع نفوذ آنها در هند شوند / 1,4 .درس  7ص 87

1
1

تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده  – 1,4فرستادن كشتی هاي جنگی به خليج فارس و تهدید نظامی 1,4
13

(طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی – تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس و خارج كردن سرمایه

1

هاي شركت نفت و تحریم خرید نفت) ( دو مورد كافی است هر مورد  / ) 1,4درس  8ص 118
15
14

استفاده از امكانات تبليغی – مصاحبه و سخنرانی براي افشاي جنایات پهلوي  – 1,4امكان مالقات مبارزان با رهبر انقالب و
منشركردن پيام هاي امام با شتاب بيشتر  /1,4درس  11ص 135
مقاومت سرسختانه در برابر آلمانی ها  1,24بهره گيري از سرماي زودهنگام زمستان 1,24كمك هاي تداركاتی و شيميایی
 1,24انگلستان و آمریكا 1,24كه از طریق خاک ایران به آنها می شد / 1,24.درس  9ص 115

1
1725

چون این قرارداد عالوه برنادیده گرفتن حقوق مادي ایران  1,4حاكميت ملی و استقالل كشور را به نوعی نقص می كرد  1,4و
16

به تسلط بيگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعيت می بخشيد 1,4

175

 /درس  8ص 116
در نبرد قادسيه مسلمانان توانستند تيسفون پایتخت ساسانيان را فتح كنند و این فتح مقدمه تسلط اعراب بر قسمت هاي
17

دیگر ایران شد تا جایی كه در كمتر از  21سال تمام ایران توسط اعراب فتح شد ،صدام به این وسيله می خواست خود را
فاتح كامل ایران اعالم كند / .درس  12ص 158
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

پاسخنامه

1

الف) ص

2

الف) خاوري شيرازي

3
5
4

طراح سوال  :مریم طاهریان

الف) گلستان

ج) ص

د) غ

ب) غ

ب) كالت نادر

ج) مرد بيمار اروپا

ب) پاریس

الف) ناظم االسالم كرمانی
ج) استبداد صغير
 )1ب

نمره
1
د) انقالب مسيحی

ج) فن كنشتاین

1/ 5

ب) ميرزا تقی خان فراهانی
د) صلح ورساي

 )2ج

2

 )5ج

 )3الف

1
1

الف) پيمان صلح ورساي ـ تشكيل جامعه ي ملل (یك مورد)
6

ب) كشته شدن وليعهد اتریش در شهر سارایوو

2

ج) صلح و همكاري ميان كشورها
د) توسط خليل تهماسبی از اعضاء فدائيان اسالم
الف) پس از جنگ جهانی دوم رقابت و بی اعتمادي شدیدي بين شوروي و متحدانش ،و آمریكا و متحدانش در گرفت كه تا

7

سقوط دیوار برلين و فروپاشی نظام كمونيسم ادامه یافت.
ب) سياست موازنه منفی به پيشنهاد دكتر مصدق به تصویب رسيد كه دولت را از مذاكره و انعقاد قرارداد با كشورهاي خارجی
در خصوص نفت ایران بدون تأیيد مجلس منع می كرد.

1/ 5
1/ 5

تحریك كاگران صنعت نفت به اعتصاب
9

فرستادن كشتی هاي جنگی خود به خليج فارس

1

طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی
تهدید اقتصادي ایران ( 2مورد)
برداشتن دو قيد مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب كنندگان و

8

الف) انتخاب شوندگان

1

ب) حذف قيد سوگند خوردن به قرآن مجيد و تبدیل آن به سوگند خوردن به كتاب آسمانی
11

ـ ایشان با استفاده از امكانات تبليغی ،مصاحبه و سخنرانی جنایات حكومت پهلوي را افشاء می كردند.
ـ امكان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد ،و پيام هاي ایشان با شتاب بيشتري در ایران منتشر شد.

1

نيروهاي سه گانه ارتش را با هدایت انگليسی ها بوجود آورد.
11

به نو كردن ارتش پرداخت.

1/ 5

در  1315قانون نظام وظيفه عمومی را به تصویب رساند.
ـ برگزاري همه پرسی تعيين نظام سياسی جدید
12

ـ تدوین قانون اساسی

1

ـ شكل گيري هيأت دولت بر اساس قانون اساسی (دو مورد)
13
15

ایجاد آشوب و نامنی ـ ترور شخصيتها و مردم انقالبی ـ حمله نظامی آمریكا به طبس ـ طراحی كودتا (5مورد)
حضور مستقيم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز
مشاركت در تأمين بخشی از هزینه هاي مادي جنگ از طریق كمكهاي داوطلبانه

1
1

تسلط بر خليج فارس و جدا كردن خوزستان از ایران
14

نابودي اقنالب اسالمی و جلوگيري از انتشار افكار انقالبی در ميان مردم عراق
رسيدن به رهبري در جهان عرب ( 2مورد)
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :مصدقیان
نمره

پاسخنامه
الف – غلط 1/24

1

ب – صحيح 1/24

1

ج  -صحيح 1/24
د – صحيح 1/24
الف  -اسداهلل علم 1/24

2

ب  -استالين 1/24

1

ج – هيتلر 1/24
د – جمشيد آموزگار 1/24
الف – مونتسكيو 1/24

3

ب – انقالب مشروطه 1/24

1

ج – استعمارنو 1/24
د  -احزاب 1/24

5

4

6
7

9

الف – ميرزا محمد خورموجی 1/24

0/5

ب – تاكيد برسنجش و نقد منابع 1/24
الف  – 1 -فرهنگ كهن استبدادي –2فقدان تشكيالت منظم ومنسجم اداري واقتصادي – 3مداخله وفشار خارجی 1/4

0/5

ب – مهار كردن نيروي رزمی عشایر 1/24

0/25

ج – به قدرت رسيدن كمونيست ها درچين 1/24

0/25

د – نابودي اقتصاد ایران ووابستگی به بيگانگان 1/4

0/5

ه  -عقب نشينی به مرزها وتعيين متجاوز 1/4

0/5

این بود كه منشا الهی سلطنت نفی ومجلس منشا قدرت وتعيين كننده اختيارات پادشاه شناخته شد  .درس  2ص 26
فروكش كردن جنگ هاي داخلی دراوایل دوره قاجار وجنگ هاي ناپلئون كاالهاي صنعتی اروپا چندان به ایران وارد نمی شد.
درس 5ص 58
 – 1عهدنامه تركمانچاي  1/24درس  3ص 52

 -2عهدنامه گلستان 1/24

 – 3عهدنامه آخال 1/24

 -5عهدنامه پاریس 1/24

1
0/55

1/25

 – 4قرارداد گلداسميت 1/24
8

 – 1بله  .زیرا نویسنده خودمستقيما شاهد اوضاع بوده است بنابراین به عنوان منبع اصلی محسوب می شود1/74 .

0/55

 – 2شواهد و مدارک اخذ شده  ،صحت ادعاي نویسنده را تایيد ميكند  1/4 .درس  6فعاليت 7

0/5

همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه  ،انگليسی هاتصميم گرفتند با تقویت كشورآلمان كه همچنان گرفتار مصائب جنگ جهانی اول
بود  ،كمی از مشكالت اقتصادي كشور یاد شده بكاهند ومانع افتادن آلمانی ها به دام كمونيسم شوند .از نظر انگليسی ها ،
بهترین راه مساعدت به آلمان این بود كه سياستمداران انگليسی به روساي كشورهاي تحت سلطه خویش دستور دهند تاامكان
11

فعاليت هاي تجاري وصنعتی آلمان را دراین كشورها فراهم سازند ،به همين دليل رضا شاه درهاي كشور ایران را به روي
سرمایه هاي آلمانی گشود.
كليد واژه  ( :انگلستان – تقویت آلمان – مشكالت اقتصادي – كمونيسم – كشورهاي تحت سلطه – فعاليت هاي تجاري
وصنعتی ) به هر كدام از كلمات اشاره شود بخشی از نمره منظور گردد  .درس  7ص 86
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ردیف
11
12
13

طراح سوال  :مصدقيان

پاسخنامه
در نتيجه این تحوالت  ،ژاپن در ابتداي سده  21م به كشوري نيرومند تبدیل شد وسياست خارجی تهاجمی در پيش گرفت .
درس 9ص 112
موسولينی سوداي احياي دوباره امپراتوري روم باستان وتسلط بر دریاي مدیترانه وشمال آفریقا را درسر می پروراند.تجاوز
نظامی این كشور به اتيوپی درآفریقا با تكيه برهمين تفكر صورت گرفت  .درس  9ص 111
دكتر مصدق  .براساس آن نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند كه دولت را از مذاكره و انعقاد قرارداد با كشورهاي خارجی
درخصوص نفت ایران بدون تایيد وتصویب مجلس منع می كرد .درس  8ص 116

نمره
1
1
1/25

از جمله علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی گس – گلشایيان این بود كه این قرارداد عالوه بر نادیده گرفتن حقوق مادي مردم
15

ایران  ،حاكميت ملی واستقالل كشور را به نوعی نقض می كرد وبه تسلط بيگانگان برمنابع وصنعت نفت مشروعيت می بخشيد.

1/ 5

درس  8ص 116
 – 1هدف مبارزه تغيير كرد وسرنگونی رژیم پهلوي هدف نهایی مبارزان شد .
 – 2حضور امام خمينی در صحنه مبارزه موجب شد بسياري از روحانيون به مبارزات سياسی روي بياورند.
14

 – 3عالوه بر روحانيون و دانشگاهيان  ،اقشار دیگري از جامعه نيز به جمع مبارزان پيوستند .

1

 – 5رهبري امام خمينی به عنوان مرجع دینی برجسته ترشد ومبارزان به نقش و قدرت مذهب دراین زمينه توجه بيشتري
نشان دادند .درس  11ص 129
16

مهندس بازرگان واعضاي كابينه او كه با تسخير سفارت آمریكا موافق نبودند  ،استعفا كردند  .درس  11ص 139

1

با بروز پاره اي از اختالف ها ميان مجلس شوراي اسالمی وشوراي نگهبان مشكالتی دراداره كشور به وجود آمد .از این رو  ،به
17

فرمان امام مجمع تشخيص مصلحت  ،مركب از مسئوالن عالی رتبه كشور وصاحب نظران برجسته  ،تشكيل شد تا به اختالفات

1

مجلس و شوراي نگهبان رسيدگی كند .درس  11ص 155
الف – تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام خمينی در روند جنگ .
19

ب – تقویت انگيزه جهاد و روحيه شهادت طلبی در ميان جوانان ایرانی .
پ – اتحاد ميان نيروهاي مسلح وتقویت روحيه فرماندهان و رزمندگان .
ت – اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن  .درس  12ص 14
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

طراح سوال  :نادرحبیبی
نمره

پاسخنامه

1

الف :صحيح(-ص، )12ب:صحيح(-ص،)29ج:غلط(-ص-)68بارم هركدام./24

1

2

الف( 3:ص،)53ب( 1:ص،)55ج،)54( 2:د( 5:ص-)55بارم هركدام./24

1

3

الف( 3:ص ،)4ب( 3:ص ،)24ج( 2:ص-)122بارم هر كدام ./24

5

الف:مظفرالدین شاه(ص،)64ب:مشروطه مشروعه(ص،)71ج:انگلستان(ص )77د:دارسی (ص )122بارم

1/25
هركدام./24

1

الف:ژاپن درنيمه دوم قرن 18م باعزم واراده اي محكم به اصالحات اساسی واخذ تمدن جدید غربی اقدام
4

كردندوازنظرسياسی،اجتماعی،اقتصادي،فرهنگی متحول شد( .ص)./4()112
ب:سازمان قضایی عصرقاجار كه تخلفات وجرائم سياسی وامنيتی مانندشورش،سرقت،نزاع وعدم پرداخت ماليات رسيدگی

1

می كردند( .ص)./4()51
6

داشتن روحيه تملق وچاپلوسی-تاكيد بر تاریخ سياسی ونظامی و( .....ص)./4()2

./5

7

-1موروثی شدن سلطنت در خاندان او-2،حل اختالفات مذهبی باعثمانی(ص)./4( )17

./5

9

افزایش در آمد مالكان ومشاركت تجار خارجی وداخلی درصدور برخی محصوالت كشاورزي مثل :پنبه وتریاک(ص)./4()41

./5

8

بمباران اتمی دو شهرهيروشيما وناكازاكی ژاپن توسط هواپيما هاي آمریكایی(ص)./4()116

./5

11

-1برداشتن دوقيدمسلمان ومرد بودن انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان-2حذف قيد سوگند به قرآن مجيد(ص)./4()126

./5

11

-1حزب ملل اسالمی-2،مجاهدین خلق(ص)./4()131

./5

12

عمران،آبادانی ورفع فقر ومحروميت در روستاها(ص)./4( )138

./5

13

تسخيرچند مركز درتهران وخارج كردن آمریكایيان بازداشتی از ایران بود(.ص)./4()152

./5

15

تبعيد كامل مردم ومسئوالن ازفرامين امام ره در روند جنگ(ص)./4( )144

./5

14

استبدادسياسی،نبود قانون وفساد،بی لياقتی زمامداران(2موردص)./4()65

./5

16

نزدیك شدن ارتش روسيه به تهران،كرمانشاه(ص)./4()96

0/5

17

-1بازگشت به حكومت استبدادي-2،ایجاد ارتش منظم-3،احداث خط آهن سراسري-5،اسكان عشایر(ص)1()83

19

امكان فعاليت هاي تجاري وصنعتی آلمان در ایران فراهم گردیدورضا شاه درهاي كشور رابروي سرمایه هاي آلمانی
گشود(.ص)1()86

1
1

18

پيشنهادتقسيم سرزمين فلسطين به دوكشور عربی ویهودي راتصویب كرد(.ص)1()111

1

21

-1مسابقه تسليحاتی وعلمی-2،برقراري اتحادها وپيمان هاي سياسی ونظامی مانندناتو ،ورشو(ص)1()118

1

21

ایستادگی دربرابرامتياز خواهی دولت هاي سلطه جو بود(ص)1()116

1

22
23
25
24

طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی،تهدیداقتصادي ایران باتعطيلی شعب بانك انگليسی،تحریك كارگران صنعت نفت
به اعتصاب گسترده از طریقمنع شركت نفت ایران وانگليس از پرداخت فوث العاده دستمزدآنان(ص)1/4()118
با مصاحبه وسخنرانی جنایات پهلوي راافشا می كردند،امكان مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد وپيام هاي امام با شتاب
بيشتري درایران منتشر شد(ص)1()135
به فرمان امام خمينی ره-براي رفع اختالف مجلس وشوراي نگهبان تشكيل شد(ص)1()155
-1حضور در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ-2تشویق برادران ،همسران،فرزندان خویش براي حضور درجبهه-3تهيه
وآماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان اسالم(ص)1/4()146
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
1
2
3

طراح سوال  :بادامچی

پاسخنامه
دسته اول -1 :الف -غلط ( () 1,24درس  1ص)3

ب-صحيح ( () 1,24درس 1ص)12

ج -غلط( ) 1,24درس 2ص 22
 -2الف() 1,24 ( 3 -درس 1ص ) 4
ج() 1,24 ( 4 -درس 2ص ) 27
 -3الف -معاهده فين كنشتاین(  ()1,24درس3ص ) 54
ج -معاهده آخال (  ()1,24درس  3ص )53

نمره

د -غلط ( ( )1,24درس 3ص)51
ب () 1,24 ( 5-درس 1ص) 6
د()1,24 ( 1 -درس  2ص )34
ب-معاهده گلداسميت( () 1,24درس3ص )55
د -معاهده تركمانچاي (  ()1,24درس  3ص) 53

1
1
1

 -5الف) -1استفاده از روش تحقيق علمی  -2بهره برداري از منابع و اسناد و مدارک
-3گزینش و نقد -5ساده نویسی
 -4از نتایج تحقيقات علومی چون باستان شناسی و  ....استفاده ميشد() 1,4 (.درس 1ص )6
5

ب) بهانه دفاع از حقوق اقليت ها (  () 1,4درس  2ص )24

2

ج) گسترش استعمار ،و گسترش استثمار( () 1,4درس  2ص )31
د)  -1فاقد ابزارهاي الزم مانند ارتش و نظام اداري  -2نفوذ اجتماعی و دینی و روحانيت
-3قدرت سياسی و نظامی ایالت -5دخالت هاي استعمارگران (دومورد كافی است) ( ()1,4درس3ص )37
4
6
7

- 1دسته دوم :الف -ص( () 1,24درس 5ص)58

ب -غ (( )1,24درس  4ص)71

ج -ص ( )1,24درس  4ص )73

د -غ ( ( )1,24درس 6ص )95

 -2الف( )1,24( 5 -درس 5ص )44

ب ( )1,24( 1-درس  4ص )71

ج ( )1,24( 6 -درس 4ص )63

د ( )1,24( 2 -درس  6ص )98

-3الف -قرارداد ( )1,24 ( 1817درس  6ص )91
ج -قرارداد  ( )1,24 (1814درس  6ص )96

ب -پيمان ورساي (  ( )1,24درس  6ص )95
د -قرارداد  ( )1,24 (1818درس  6ص 99

1
1
1

-5الف -فراهم آوردن شرایط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف است ( ( )1,4درس 5ص )45
ب -تاسيس عدالت خانه(  ( )1,4درس 4ص )66
ج-1 -تشكيل مجلس شوراي ملی(ص )67
9

 -3تدوین و تصویب قانون اساسی (ص )67

 -2تشكيل هيئت وزیران به ریاست نخست وزیر(ص)67
-5گسترش احزاب و انجمن ها و روزنامه ها( ص)69

2

-4تبدیل حكومت سلطنتی به حكومت مشروطه سلطنتی (استدالل دانش آموز ازكل درس)( -)1,4ذكر دو مورد كافی
است.
د -كشته شدن وليعهد اتریش توسط یك جوان صربستانی است ( )1,4(.درس  6ص )91
8
11

الف ( )1,24( 3 -درس  9ص )89

ب ( )1,24 ( 2 -درس  9ص )111

ج ( )1,24 ( 5 -درس  11ص )139

د ( )1,24 ( 3 -درس  12ص )142

الف -حاج مصطفی خمينی (  ( )1,24درس  11ص  )132ب -اصالحات ارضی( -)1,24علی امينی(( )1,24درس11ص)124

1
0755

پاسخ كوتاه دهيد
الف -تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجري شمسی كرد ( )1,4( .درس 11ص)128
ب -با سقوط دیوار برلين و فروپاشی نظام كمونيسم ( )1,4 (.درس 9ص )118
11

ج -مهار كردن نيروهاي رزمی عشایر بود ( )1,4(.درس  7ص )85
د-1 -اكثریت این گروه ها دستگير ،زندانی یا اعدام می شدند.

3
 -2این اقدامات نتيجه مهمی به همراه نداشت.

 -3عدم حمایت شخصيت هاي سياسی و مذهبی از مبارزه مسلحانه
 -5اكثریت ماهيت كمونيستی داشتند و مورد حمایت شخصيت هاي مهم نبودند.
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ردیف

طراح سوال  :بادامچی
نمره

پاسخنامه
استدالل دانش آموزان در بيان مطالب كفایت می كند ( )1,4 ( .درس  11ص-)131ذكر دو مورد
ه -1 -در حمله عراق به ایران ،از دو كشور خواسته شده از كاربرد زور خودداري كنند و از راه هاي مسالمت آميز و حقوق بين
المللی حل نمایند ،اما در حمله عراق به كویت حمله را محكوم كرده است( )1,4(.درس  12ص  141فعاليت)3
ه -2-ایران و عراق را به هر پيشنهاد مناسب ،ميانجيگري ،راههاي مسالمت آميز ملزم كرد(ذكر یك مورد كافی است)()1,24
عراق و كویت را به مذاكرات فشرده ملزم كرد ()1,24(.درس  12ص  141فعاليت)3
-1تبليغات گسترده ،عليه احمدشاه كه او را نسبت به سرنوشت مملكت بی اعتنا نشان دهد.
-2ممانعت انگليسی ها از بازگشت احمدشاه به ایران
-3باور مردم كه احمدشاه عالقه اي به كشور ندارد در نتيجه تبليغات عليه او

12

1

-5سركوب شيخ خز علی و شورش هاي پراكنده دیگر
-4ایجاد امنيت و افزایش محبوبيت رضا خان( ( )1درس  7ص  ( )82ذكر دو مورد كافی است).
 -1هر دو ملی گراي افراطی
13

 -3نظام دیكتاتوري تك حزبی داشتند.

 -2نژاد پرست

 -4سازمانهاي پليسی ،امنيتی ،مخفی داشتند.

-5هر دو خود را پيشوا یا دوچه می ناميدند.

1

-6بدنبال احياي كشوري قدرتمند بودند( ذكر مورد كافی است)
-3در پی هجوم ارتش نازي به خاک شوروي ،حفاظت از منابع نفت براي روس ها و انگليسی ها اهميت یافت و از سوي دیگر
15

خاک ایران مناسب ترین مسير براي رساندن كمك تسليحاتی و تداركاتی متفقين به نيروهاي شوروي بود.
كليد واژه (:هجوم نازي به شوروري ،حفاظت از منابع نفت ،خاک ایران مناسب ترین مسير ،كمك تسليحاتی به شوروي ،هر

1

كدام از كلمات توسط دانش آموز اشاره شود بخشی از نمره منظور شود ( )1().درس  9ص )119
14

«-5موازنه منفی» :یعنی ایستادگی در برابر امتياز خواهی دولت هاي سلطه جو.
« موازنه مثبت» :تسليم شدن در برابر قدرت هاي بزرگ و اعطاي امتياز به آنها (هر كدام  ( )1,4درس 8ص)116
-1تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شركت نفت ایران و انگليس از پرداخت فوق العاده دستمزد

16

آنان

-2فرستادن كشتی هاي جنگی به خليج فارس و تهدید نظامی

-3طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی

-5تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب بانك انگليس ،تحریم خرید نفت

1

-4اشاره به دو مورد كافی است هر مورد( ( )1,4درس 8ص )118

17

-1سرنگونی رژیم پهلوي

 -2حضور روحانيون در مبارزات سياسی

-3حضور اقشار دیگري در جامعه در جمع مبارزان

-5برجسته شدن رهبري امام خمينی به عنوان مرجع دینی

-4نقش و قدرت مذهب در این مبارزه بيشتر شد.

1

(موارد دیگر از نظر مصحح صحيح می باشد)(ذكر دو مورد كافی است)( هرمورد ( )1,4درس 11ص )129
ایشان با استفاده از امكانات تبليغی ،مصاحبه و سخنرانی جنایات حكومت پهلوي را افشا می كردند)1,4(.
19

امكان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد و پيام هاي امام با شتاب بيشتري در ایران منتشر شد()1,4

1

(هر مورد 1,4اشاره به كلمات خط كشيده كافی است)( درس 11ص )135
قصد داشتند با استفاده از امكانات نظامی پایگاه هوایی شهيد نوژه همدان ،محل سكونت حضرت امام و برخی مراكز مهم در
18

پایتخت را بمباران و نظام جمهوري اسالمی ایران را ساقط كنند( .اشاره به موارد خط كشيده شده كافی است) ()1

1

(درس11ص)153
21

21

هدف اختالفات ميان مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان رسيدگی كند( -)1به فرمان امام خمينی()1,24
(( )1,24درس11ص )155
-1حضور در خط مقدم جبهه در سال هاي اول جنگ

-2تشویق برادران ،همسران و فرزندان خویش براي حضور در جبهه

-3تهيه و آماده سازي خوراک و پوشاک رزمندگان

-5پرستاري از رزمندگان مجروح در بيمارستان ها

-4پاسداري از حریم خانواده در غياب همسران رزمنده

(ذكر دو مورد كافی است) ( ( )1درس  12ص  146و )147
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1

طراح سوال  :علی اکبر تقوی
نمره

پاسخنامه
قسمت الف( :هر مورد )1/24
الف:صحيح (درس -1صفحه ) 2ب :غلط (درس -6صفحه) 91

ج:صحيح(درس -8صفحه) 112

./57

قسمت ب( :هر مورد )1/24
2

شماره  1به ج وصل شود(درس -2صفحه---) 29شماره  2به د وصل شود(درس -6صفحه---) 77شماره  3به الف وصل

./57

شود(درس -8صفحه) 122
قسمت ج( :هر مورد )1/24
3

الف :سيد ضياء الدین طباطبایی(درس -7صفحه ---) 81ب :گلستان(درس -3صفحه) 52

./57

ج :گشتاپو (درس -9صفحه)111
5

قسمت د( :هر مورد )1/24
-1الف (درس -5صفحه-2----) 42ب (درس -7صفحه-3----) 82د (درس -9صفحه) 89

./57

به دليل ماهيت استبدادي حكومت قاجار و نبود آزادي بيان(( )1/4درس -1صفحه) 12-2یك گروه ملی گراي افراطی بودند كه می خواستند دولت تك حزبی قدرتمندو متمركزي در ایتاليا ایجاد كنند ()1/4(.درس-9
صفحه) 88
فكر كنيد و پاسخ دهيد:
الف:عدم اطالع زمامداران و مردم ایران از تغيير و تحوالت و پيشرفت هاي كشورهاي اروپایی(( )1/4درس -3صفحه) 53
ب:نداشتن تجهيزات پيشرفته جنگی در مقابل روسها -آشنا نبودن به دانش هاي نوین نظامی(یك مورد ( )1/4درس-3
4

صفحه) 53

3

كاربست شواهد تاریخی:
 عدم رعایت بی طرفی در مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل،در صورتيكه مصوبه هاي سازمان ملل باید به دور ازجانبداري باشد .مثال در قطعنامه 661حمله عراق به كویت محكوم شده ولی حمله عراق به ایران محكوم نگردیده است.
()1/4
حمایت یا عدم حمایت از مهره هاي خاص در موقعيت هاي مختلف با توجه به منافع كشورهاي قدرتمند،به عنوان مثالدر قطعنامه  578به خوبی معلوم است كه در این قطعنامه قدرت هاي بزرگ از صدام حمایت نموده اند ولی در قطعنامه
 661از حمایت صدام از سوي دولت هاي بزرگ خبري نيست( )1/4( .درس -12صفحه) 141

6
7

محلی براي نگهداري،حفاظت،مرمت،طبقه بندي و آماده سازي اسناد براي استفاده محققين (()1/4درس -1صفحه) 13
الف:موروثی شدن سلطنت در خاندان او ب:حمایت نكردن بزرگان و روساي طوایف از خاندان صفوي ج:حل اختالفات
مذهبی با عثمانی(هرمورد ( )1/24درس -2صفحه)17

./7
./7

الف:محاكم عرف به تخلفات و جرایم سياسی و امنيتی مانند شورش،سرقت،نزاع و عدم پرداخت ماليات رسيدگی می كردند-
9

این محاكم توسط قضات و مامورانی اداره ميشد كه از مقام هاي حكومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند ولی ب :محاكم
شرع:به دعاوي خانوادگی،ملكی و ارث را حل و فصل می كردند-در این محاكم روحانيان قضاوت می كردن و هزینه هاي

1

رسيدگی بر عهده طرفين دعوا بود1(.نمره) (درس -3صفحه) 51
8
11
11

شيخ فضل اله نوري ( )1/24مفهوم :پنج نفر از مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس نظارت كنند تا قانونی خالف قانون
اسالم به تصویب نرسد( )1/74(.درس -4صفحه) 71
مهار نيروي رزمی عشایر (( )1/4درس -7صفحه) 85

1
./7

-1وجود مدرس در تهران خطري جدي براي ادامه ي حكومت رضاشاه بود-2 )1/4( .رضاشاه می دانست كه نمی تواند مدرس
را مانند دیگر مخالفان،بدون توجه به عكس العمل مردمبه راحتی از بين ببرد( )1/4( .درس -7صفحه) 84

94
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف
12

طراح سوال  :علی اكبر تقوي

پاسخنامه
براي كمك به حل و فصل اختالفات كشورها و جلوگيري از دشمنی و جنگ ميان دولت ها بوجود آمد1(.نمره) چون تصميماتش
ضمانت اجرایی الزم را نداشت( )1/4(.درس -9صفحه) 87

نمره
1/ 7

چون با حمله آلمانها به شوروي منافع نفتی متفقين به خطر افتاده بود،ترس از سقوط شوروي در برابر هيتلر،سبب شد تا متفقين
13

براي ممانعت از چنان امري كشور مارا اشغال نمایند و از طریق راه هاي ایران كمك هاي الزم را به جبهه شوروي

1

برسانند1(.نمره) (درس -9صفحه) 119
15

ایستادگی در برابر امتياز خواهی دولت هاي سلطه جو یا عدم اعطاي امتياز به قدرت هاي استعماري شرق و غرب( )1/74دكتر
مصدق(( )1/24درس -8صفحه) 116

1

تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصابات گسترده – فرستادن كشتی هاي جنگی خود به خليج فارس و تهدید نظامی  -طرح
14

شكایتاز ایران در مجامع بين المللی  -تهدید اقتصادي ایرانبا تعطيلی شعب بانك انگليس -خارج كردن سرمایه هاي شركت

1/ 7

نفت و تحریم خرید نفت (3مورد،هر مورد  1/4نمره) (درس -8صفحه) 118
16
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :تاریخ

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه1 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

پاسخنامه

1

-1غلط

2

 - 1ج) تغيير مذهب رسمی كشور

3

طراح سوال  :زهره شعبان زاده
نمره

 -2صحيح

سال پایان جنگ جهانی دوم

0/5
 -2ب) شمس العماره

سال شروع جنگ جهانی اول

 1854م

 1815م

 -3د) حمله آلمان به لهستان
انقالب كبير فرانسه
 1798م

0/55
0/55

 -1از برنامه هاي پتر كبير براي قدرتمند كردن روسيه { :گسترش روسيه-دستيابی به آبهاي آزاد براي كسب منافع تجاري و
سياسی – اقدامات نظامی در حوزه دریاهاي بالتيك ،سياه و مازندران –تاسيس دانشگاه و تقویت ارتش }
 -2یكی از اقدامات امير كبير  { :برنامه منسجم براي اصالح امور – انتشار روزنامه وقایع االتفاقيه – تاسيس دارالفنون – سر
5

و سامان دادن امور }
 -3از جمله اقدامات رضا شاه  { :احداث خط آهن سراسري -اسكان عشایر – یك شكل كردن لباس و كشف حجاب –ایجاد

2

ارتش منظم و بازگشت به حكومت استبدادي }
 -5در دوره قاجار  ،نظام توليد بر سه شيوه استوار بود  .یكی از شيوه ها عبارت است از { :شيوه سهم بري دهقانی – شيوه
خرده كاالیی دولتی و خصوصی شهري – شيوه شبانكارگی و ایلياتی كوچ نشينان }
-1سيمون بوليوار
4

 -2انقالب سفيد – شاه

 -3محمدعلی شاه – به بهانه سوء قصد به جانش
 -5موسولينی – دوچه

 -1آیت اهلل كاشانی  -2آیت اهلل مدرس - 3آیت اهلل طالقانی  -5امام خمينی
6
7
9

كشورهاي عضو اتفاق مثلث ( متفقين )  :فرانسه – انگلستان – روسيه
كشورهاي عضو اتحاد سه گانه (متحدین )  :آلمان – ایتاليا – اتریش مجارستان
مهره سياسی در كودتاي  : 1288سيد ضياء الدین طباطبایی  /مهره نظامی در كودتاي  : 1288رضاخان
ژاپنی ها در نيمه دوم قرن  18با اراده محكم به اصالخات سياسی و اخذ تمدن جدید غربی اقدام كردند و این دوره كه به
انقالب ميجی معروف شد  ،ژاپن از نظر سياسی و اجتماعی و اقتصادي متحول و نيرومند شد .

2
1/ 5
1
1

سياست موازنه منفی  :منع مذاكرات نفتی دولت با كشورهاي خارجی بدون تأیيد و تصویب مجلس و ایستادگی در برابر امتياز
8

دهی دولت هاي سلطه جوست در حاليكه سياست موازنه مثبت :تسليم شدن در برابر قدرت هاي بزرگ و اعطاي امتيازات نفتی

1

به آنها ست.
- 1هدف مبارزه تغيير كرد و سرنگونی رژیم پهلوي هدف نهایی مبارزان شد  -2حضور امام خمينی در صحنه مبارزه موجب شد
11

بسياري از روحانيون به مبارزات سياسی روي بياوردند  -3عالوه بر روحانيون و دانشگاهيان  ،سایر اقشار جامعه به جمع

1

مبارزان پيوستند  -5.رهبري امام برجسته تر شد و مبارزان به نقش و قدرت مذهب بيشتر توجه كردند .
11
12

كميته امدادامام:براي حمایت از محرومان  ،سپاه پاسداران  :براي پاسداري از آرمانها و دستاوردهاي انقالب  ،جهاد سازندگی
 :براي رفع محروميت و فقر از روستاها  ،نهضت سواد آموزي  :براي رفع بی سوادي شكل گرفت .
-1ایجاد ناامنی و آشوب – -2ترور شخصيت ها و مردم انقالبی  -3حمله نظامی آمریكا به طبس  -5طراحی كودتا

1/ 5
1

-1تحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب كسترده از طریق منع پرداخت حقوق آنان  -2فرستادن كشتی هاي جنگی به
13

خليج فارس و تهدیدات نظامی  -3طرح شكایت از ایران در مجامع بين المللی  -5تهدید اقتصادي ایران با تعطيلی شعب

1

بانك انگليس و تحریم نفت .
15

در 1854هواپيماهاي آمریكایی دو شهر هيروشيما و ناگازاكی ژاپن را با بمب هاي اتمی ویران كردند و جنگ پایان یافت .

1

14

در این عمليات نيروي دریایی ارتش ایران  ،تمام اسكله هاي عراق را منهدم كرد و نيروي دریایی عراق را نابود كردند.

1

16

عقب نشينی به مرزها – تعيين متجاوز

1
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