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  ١

  .نامه بنویسید جمله هاي صحیح و غلط را مشخص کنید و در پاسخ  1
   .درابتداي قرن هفدهم ، فرانسه قدرت برتر اروپا بود - لفا

اثر  فرانسیس بیکن  نمونه برجسته تاریخ نگاري به شیوه جدید  "تاریخ  انحطاط و سقوط امپراتوري روم  "کتاب - ب
  .بود

5/0  

  .راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط استکدام یک از گزینه هاي سمت    2
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
1  

  
  
  
  
  

  .گزینه هاي مناسب را انتخاب کنید     3
                                                                                                                           

  ؟مالکیت خصوصی را تا حدي مجاز شمرد "نپ "تصادي مشهور به وي با در پیش گرفتن سیاست جدید اق - الف
     یلتسین   –4    موسولینی                     - 3                         استالین -2                             لنین -1

  ؟  قیام مردم فلسطین علیه اسراییل چه نامیده می شود   - ب
   صحیح است 3و1گزینه هاي -4                       انتفاضه    - 3جنگ سرد                      -2   قیام عزالدین قسام     -1

  
  

5/0  

4  
  

  .سیدیدر جاهاي خالی عبارات مناسب بنو
  .برگزیده شد...................................نخستین رئیس جمهور آمریکا به عنوان  - الف

  .را سرآغاز سقوط ناپلئون می دانند.....................به خاك ورود ارتش فرانسه  ،مورخان -ب
  .گردیدامضاء  ......................قرارداد فین کنشتاین بین ایران و  -ج
  .به شدت نسبت به امتیاز رویتر اعتراض کردند........................مردم ایران به رهبري  -د
  .خواستار استقرار مشروطه مشروعه شد.......................پس از پیروزي انقالب مشروطیت ، - ه
  .تقسیم می شد ............................به ایران . م 1907براساس قرارداد  -و
  .قرار می گرفت......................طور رسمی تحت نفوذ وسلطه کامل ه ایران ب.م 1919درصورت اجراي قرارداد  - ز
  

5/3  

    »ت در صفحۀ دوم ادامۀ سؤاال«   

  ناصرالدین شاه  - 1  . انقالب مشروطیت ایران در اواخر سلطنت وي به وقوع پیوست - الف

  حاج زین العابدین مراغه اي  -2       .دام پادشاه ایران می زیست میرزا ملکم خان در زمان سلطنت ک - ب
  آخوندزاده- 3

  مظفرالدین شاه-4   .کتاب سیاست نامه ابراهیم بیگ اثر این روشن فکر ایرانی است -ج
  عین الدوله - 5

  مستشارالدوله - 6   .وي صدراعظم و داماد مظفرالدین شاه بود -د

 

 

 

 

 

 



  باسمه تعالی                                                                      
   )2(تاریخ ایران و جهان :رس د  نهاییسؤاالت  امتحان   

                                     
  صبح 10 :ساعت شروع  :نام و نام خانوادگی   سال سوم آموزش متوسطه

  2 :تعداد صفحه  10/98/ 9 :تاریخ امتحان   دقیقه90 :مدت امتحان  ادبیات و  علوم انسانی:  رشته
   و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال دي نوبت شور درسراسرک و داوطلبان آزادبزرگسال دانش آموزان 

http://aee.medu.ir     
  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ٢

  .به سؤاالت زیر پاسخ هاي کوتاه دهید  5
  مجبور به فروش سهام خود به انگلیس شد؟ به چه علت دولت مصر پس از افتتاح کانال سوئز ،  - الف

   .یک مورد از درخواست هاي اولیه بانیان کنگره ملی هند را بنویسید - ب
    شهرهاي ژاپن را مورد بمباران اتمی قرار دادند؟کدام )1945اوت (آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم  - ج
  .هدف کشورهاي غیر متعهد را بنویسید  -د
  .اولین موضوعی که درشوراي امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد را بنویسید - ه
  ).ذکر یک مورد کافی است.(علل اصلی شکست سپاه ایران در جنگ چالدران با عثمانیان را بنویسید -و
  ).ذکر یک مورد کافی است.(درخواست هاي مردم در مهاجرت صغرا را بنویسیدمهم ترین  -ز

  ود؟  در چه جهتی ب. ش 1356تا1343سال هاي فاصله عمده فعالیت هاي فرهنگی رژیم پهلوي در  - ح
  هجري شمسی را منسوخ اعالم کرد؟به چه بهانه اي حکومت پهلوي ،تاریخ  -ت

  
  
  
  

5/4  

    سؤاالت تشریحی  

  کریم خان براي بهبود شرایط اقتصادي و برقراري امنیت سیاسی و آرامش اجتماعی دست به چه اقداماتی زد ؟  6
    ).ذکر دو مورد کافی است(

1  

  1   ).ذکر دو مورد کافی است(؟ چرا پس از قتل ناصرالدین شاه ، چهره نامطلوبی از وي در تاریخ ایران ترسیم شده است   7

  1  ).ذکر دو مورد کافی است( ت نظامی ایران از روسیه در دور دوم جنگ ها را بنویسیدمهم ترین دالیل شکس  8

 1  ).ذکر یک مورد کافی است(؟نتایج سیاسی و اجتماعی جنبش تنباکو را بنویسید  9

  1     .هدف رضا شاه از احداث خط آهن سراسري را بنویسید  10

خروج نیروهاي خود از ایران به حمایت از فرقه دموکرات  چرا روس ها پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، با عدم  11
     آذربایجان و کردستان پرداختند؟

1  

  1    با تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی چه بود؟)ره(علت مخالفت امام خمینی   12

ذکر دو مورد (  ید؟ش به چه نتایجی رس.ه 1357آمریکا پس از تظاهرات مردم ایران در روز تاسوعا و عاشورا سال   13

  ).کافی است

1  

  1  ).ذکر دو مورد کافی است.(را بنویسیدپیرو خط امام   دالیل تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان   14

  1  ).ذکر دو مورد کافی است(در زمان جنگ را بنویسید) ره(آثار و نتایج رهبري حضرت امام خمینی  15

  20  جمع نمره»                                                                    موفق باشید «                                                                                
 

 

 

 

 

 




