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 )به خاطر بیاورید.( 1

 (57/0)هاي صحیح  یا غلط را مشخص كنید. جمله( الف

 دارس جديد مشاركت داشتند.  ـ در دورۀ قاجار، برخي زنان فاضل در تأسیس م1

 خواهان پس از صدور فرمان مشروطه، تدوين قانون اساسي بود. های شاخص مشروطهـ يکي از اقدام2

 شد. طای امتیاز به آنها تلقي ميهای بزرگ و اعتسلیم شدن در برابر قدرت به معنيـ موازنۀ منفي 3

 (57/0)چپ در ارتباط است. هاي سمت هاي سمت راست با گزینهكدام یك از شماره(ب

 

 )پیشوا، گشتاپو، دوچه(           (7/0)عبارات مناسب داخل پرانتز پر كنید.   جاهاي خالی را با كلمات و (ج

 .....، نامید..و خود را......با از بین بردن احزاب رقیب قدرت را يکپارچه كرد در ايتالیا ـ موسولیني 1

 حزبي برقرار كرد و خود را .......... خواند.نظام ديکتاتوری تک در اين كشور ،در آلمان ـ هیتلر با قبضۀ كامل قدرت2

 ( 7/0) هاي مناسب را انتخاب كنید. گزینه( د
 ؟ چه بوددورۀ قاجار  ايرانِ« كارت پستالي»ترين ويژگي بناهای ـ مهم1

 به تقلید از بناهای اروپايي ساخته شد.           فقط  (عناصر معماری ايراني و اروپايي تركیب شد.            ب (الف

 داشت. زيادی بسیارستحکام و امقاومت  (د             به سفارش پادشاهان ساخته شد.                   (ج

 واگذار شد؟ دار انگلیسيسال به كدام سرمايه 00ستخراج نفت و گاز ايران به مدت امتیاز كشف و اقاجار در زمان  -2

 سرگور اوزليمورگان شوستر                  د(  (ج             ويلیام ناكس دارسي ب(               نويل گس (الف

 (7/0) هاي كوتاه دهید. به سؤاالت زیر پاسخ(هـ

 ي بود؟ سچه كسي در ايران در كودتای سیاه علیه احمد شاه، انگلیفرمانده نظامي نیروهای  -1

 اين روحاني مبارز را به كجا تبعید كرد؟ ساهلل مدرآيت هایاز مخالفت سرضا شاه به دلیل تر -2

 آقا محمدخان -الف تهاجم نظامي روسیه            مواجه با  -1

 شاه                                                                                          فتحعلي  -ب بازگرداندن حاكمیت دولت مركزی    -2

 ناصرالدين شاه -ج ناسازگاری با مجلس شورای ملي  -3

 مظفرالدین شاه -د 

 محمدعلي شاه -هـ 
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 تاریخی   ات و مفاهیم اصطالحتعریف  2

 استبداد صغیر: 
 

7/1   

  «دوم صفحةدر  سؤاالت مةادا» 
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 هاي تاریخیمقایسه پدیده 3
 با يکديگر مقايسه كنید. را به قدرت بعد از رسیدن خان زند عملکرد نادر شاه افشار و كريم

2 

4 

 
 مطالب تاریخیتوصیف و فهرست 

 (7/1) .نام ببريدرضا شاه را و اصالحات اقدامات ترين مهممورد از ه سالف( 

 (1)مورد كافي است.(  ها و اهداف صدام برای حمله به ايران چه بود؟)ذكر يکترين انگیزهمهمب( 

 (1)در عرصۀ خارجي به دنبال چه بود؟ در شوروی حکومت استالین  ج(

7/3 

 تحلیلاظهار نظر و  7
 ی به دنبال داشت؟بارآثار و پیامدهای زيان چه «تركمانچای»عهدنامۀبه نظر شما 

1 

 كاربست شواهد و مدارک تاریخی 0
 ها پاسخ دهید.متن زير را بخوانید و به پرسش

صدام پیش از آغاز جنگ تحمیلي و در نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا )پايتخت كوبا(، میزباني نشست »
، شش خلبان شجاع 1301تیر  30بعدی را در بغداد برعهده گرفت. با نزديک شدن به زمان برگزاری اين نشست، در 

پیمای جنگي با هدف ناامن نشان دادن بغداد و و فداكار نیروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي ايران با سه فروند هوا
جلوگیری از نشست سران جنبش عدم تعهد در پايتخت عراق، آمادۀ عملیات شدند. يکي از اين خلبانان شهید 

آمیز علیه دشمن بعثي انجام داده عملیات هوايي موفقیت 120عباس دوران بود كه در دو سال نخست جنگ، بیش از 
وران در جريان اين عملیات و پس از بمباران پااليشگاه بغداد، هدف اصابت موشک پدافند بود. هواپیمای عباس د

توانست با استفاده از چتر نجات سالم فرود هوايي نیروهای بعثي قرار گرفت. اين خلبان رشید با وجود اينکه مي
ن عدم تعهد كوبید و رؤيای وار به مکاني نزديک محل برگزاری نشست سراآيد، هواپیمای در حال سقوط را صاعقه

 صدام را برای تشکیل آن نشست در بغداد و رياست برآن به باد داد.        
 هدف خلبانان نیروی هوايي ارتش جمهوری سالمي از اين عملیات چه بود؟  ف(ال

 ای داشت؟رشادت عباس دوران چه نتیجه ب(

1 

  تاریخی(سؤاالت تشریحی )علل، دالیل، آثار، نتایج و پیامدهاي  

 1 چرا دكتر مصدق از محمدرضاشاه پهلوی خواست كه اختیار وزارت جنگ و فرماندهي ارتش را به او بسپارد؟  5

 1 علت تسخیر سفارت آمريکا توسط دانشجويان پیرو خط امام چه بود؟  8

 1 المي انجام داد؟سازماني بود و چه اقدامي علیه جمهوری اسازمان نقاب چه س 9

 7/1 ای به دنبال داشت؟ آرا به دست خلیل طهماسبي چه نتیجهاعدام انقالبي رزم 10

 7/1 را بنويسید. آثار و نتايج جنگ جهاني دومترين مهم 11

 2 )ذكر دو مورد كافي است.(را بنويسید.  1342خرداد  17قیام آثار و نتايج  12

 20 جمع نمره                                                        «.موفق و پیروز باشید» 

 

 

 

 

 

 




