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  :به خاطر آوردن  1
  )25/0هر مورد ( .هاي صحیح و یا غلط را مشخص کنید جمله) الف

  .      شدند بناهاي کارت پستالی بیشتر به تقلید از بناهاي اروپایی ساخته می - 1
       .هدف رضاشاه از اسکان اجباري عشایر، قدرت بخشیدن به نیروي نظامی عشایر بود -2
  .  اند به جمهوري اسالمی رأي مثبت داده ،کنندگان درصد شرکت 98داد که بیش از  پرسی، نشان برگزاري همه -3
 )25/0هر مورد ( .در ارتباط است راستهاي سمت  با شماره چپهاي سمت  کدام یک از گزینه)ب

   ).درستون سمت چپ دو مورد اضافی است( 
کاشانیاهللا  آیت )الف  شاه  یگانه دشمن سرسخت و جدي رضا  - 1  
  اهللا بهبهانی آیت )ب  .  مبارزه براي ملی شدن نفت را تکلیف دینی و وطنی شمرد -2
  اهللا مدرس آیت )ج  . ماز جمعه در تهران را برگزار کرداولین ن - 3
  اهللا طباطبایی آیت )د  

  اهللا طالقانی آیت )هـ
  )25/0هر مورد ( ).دو مورد اضافی است( .تکمیل کنید را با کلمات زیرجاهاي خالی  )ج

  )ترکمانچاي، پاریسگلداسمیت، گلستان، (
   .بود.................. هاي ایران و روس، مشخص نبودن خطوط مرزي در عهدنامۀ  یکی از علل شروع دور دوم جنگ -1
   .به حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ایران جدا کرد........................ انگلستان با تحمیل معاهدة  -2
  )25/0هر مورد ( .هاي مناسب را انتخاب کنید گزینه )د
کدام شخصیت فرهنگی با برپایی مراکز آموزشی جدید، شرایط سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف  -1

  جامعه را فراهم کرد؟ 
   میرزا حسن رشدیه)د         حاج مالهادي سبزواري)قائم مقام فراهانی            ج) ب             امیرکبیر    ) الف

   .چرا مصدق از محمدرضا شاه خواست که اختیار وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به او بسپارد -2
  سرکوب مخالفان داخلی    ) ب                          کاستن نفوذ و قدرت دربار         )الف

  ایجاد ارتش قدرتمند) د                               کوتاه کردن دست استعمار      ) ج
  )5/0( . کوتاه دهید به سؤال زیر پاسخ )هـ 

  ؟چه خواند 1358آبان  13در  را دانشجویان موسوم به پیرو خط امام طسوت اکیرمآ ترافس لاغشا )هر(امام خمینی

3  

2  
  

    )نمره1هر مورد (  :ا مفاهیم تاریخییتعریف اصطالحات 
  : سیاست موازنۀ منفی) ب                                             : حکمت تاریخی) الف  

2  

3  
  

  :هاي تاریخی هاي پدیده دي اجزا یا ویژگینب توصیف، فهرست و طبقه
  نمره 1. ترین مسائل و مشکالتی که جهان در فاصلۀ میان دو جنگ با آنها مواجه بود را نام ببرید دو مورد از مهم)الف

  نمره  5/1؟ را از صحنۀ سیاسی ایران خارج کرداحمد شاه  چگونه رضاخان  )ب
  نمره  5/1. نفت را بنویسیدسه مورد از اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملی شدن ) ج

4  

    »دوم ۀسؤاالت در صفح مۀادا«  
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٢ 

  

   :هاي تاریخی مقایسۀ پدیده  4
  . نظام حکومتی ایران در دوران پیش از انقالب مشروطه را با خواستۀ ایرانیان از انقالب مشروطه مقایسه کنید

2  

    :نظر و قضاوت اظهار  5
  .بخش نبود هاي فرهنگی رژیم پهلوي نتیجه به نظر شما چرا فعالیت 

1  

   )5/0هر مورد ()بیشتر بدانیم( :کاربست شواهد و مدارك تاریخی  6
  .هاي آن پاسخ دهید زیر را بخوانید و به پرسشمتن 

بلوك شرق و غرب ریشه در اصول و نظام فلسفی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی  اساس اختالف و خصومت دو«
حل تمام مشکالت بشر را یافته است و  سردمداران بلوك شرق معتقد بودند که کمونیسم راه. حاکم بر آنها داشت

در مقابل، گردانندگان بلوك غرب مدعی بودند که مکتب . روي زمین به سعادت برساندتواند انسان را در  می
ها و تمایالت منطقی تمام کسانی است که درست فکر  گرایش کنندةداري منعکس  رالیسم و نظام سرمایهلیب
  .کنند می
   کمونیسم چه اعتقادي داشتند؟ دربارةسردمداران بلوك شرق ) الف

  ب در مورد مکتب لیبرالیسم مدعی چه امري بودند؟ گردانندگان بلوك غر)ب

1  

   )ي تاریخیاعلل، دالیل، آثار، نتایج و پیامده( سؤاالت تشریحی  
 1  .دو پدیدة اقتصادي و اجتماعی شد، یک مورد آن را بنویسیدانقالب صنعتی سبب   7

  1 . یکی از پیامدهاي جنگ جهانی اول، تشکیل جامعۀ ملل بود، هدف از تشکیل آن را بنویسید  8
  1  چه بود؟ 1320علت هجوم نیروهاي شوروي و انگلستان به ایران در شهریور   9
  1  ؟ فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را داد )ره( امام خمینیچرا   10
  1  . را بنویسید 1342خرداد  15مورد از نتایج قیام  یک  11
  2  .   را در زمان جنگ تحمیلی بیان کنید) ره(دو مورد از آثار و نتایج رهبري امام خمینی   12
  20  جمع نمره                                                                           ». موفق و پیروز باشید«   

  

 

 

 

 

 




