
 باسمه تعالی 
صبح8: ساعت شروع   3: تعدادصفحه :                     نام و نام خانوادگی  تخصصی 3تاریخ: سؤاالت امتحان نهایی درس 

دقیقه 90: مدت امتحان  1398/ 06/06: تاریخ امتحان  علوم ومعارف اسالمی: رشته  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه 
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی  1398ماه سال شهریورنوبتدردانش آموزان روزانه  ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور 

http://aee.medu.ir
نمرهسؤال17: سؤاالتتعداد ردیف

 

)١( 

 /.)25هرسؤال ( :مشخص کنید) غ/ص(درستی یا نادرستی گزاره هاي زیر را با   1

سرشناس ترین معماران دوره تیمورریان ، قوام الدین وغیاث الدین شیرازي ومحمد بن محمود اصفهانی بودند که ) الف
  .همتادرفنون معماري به شمار می رونداساتید بی 

. از بزرگان عصر سلجوقیان محسوب می شود» بحار االنوار« محمد تقی مجلسی صاحب دائره المعارف بزرگ حدیثی ) ب 

  .محاکم عرف را قضات و مامورانی اداره می کردند که از مقام هاي حکومتی فرمان می بردندوحقوق می گرفتند) ج 

  .ون اساسی مشروطه از اصول قانون اساسی کشورهاي فرانسه وانگلیس اقتباس شده بود عمده اصول قان) د 

  .بود) ره (نهادهاي انقالبی بیانگر بینش مدیریت منسجم وجامع حضرت امام خمینی تاسیس )  ه

از جمله جنایت هاي جنگی در کردستان عراق بمباران شیمیائی شهر سردشت در استان کردستان و شهر حلبچه )  و
  . حکومت بعثی عراق به شمار می رود 

5/1

 /.)25هرسؤال ( .ي مناسب کامل کنید جاهاي خالی را با کلمه   2

  .راعصر اقتدار و شکوفایی سلسله صفوي قلمداد کرده اند.................... بسیاري از محققان و مورخان عصرشاه ) الف

  .معروف بود ....................... تفریحی گسترش یافت که به ره زند نوعی از بناها با کاربرد در دو) ب

 .به وقوع پیوست ........................ انقالب مشروطه ، جنبش سیاسی و اجتماعی گسترده و قدرتمندي بود که در زمان ) ج

.................... م پهلوي و هوادارشاپور بختیار، موسوم به ش تعدادي از افسران وابسته به رژی . ه1359در تیر ) د 
  .کودتایی را طراحی کردند ، و حکومت بعثی عراق) سیا(باپشتیبانی سازمان جاسوسی آمریکا 

1

 /.)25هرسؤال ( .صحیح ترین گزینه مربوط به هر سوال را انتخاب و در پاسخنامه بنویسید  3

 اثر کیست ؟» امع التواریخ ج« کتاب  ) الف

خواجه رشیدالدین فضل اهللا همدانی )  2عطا ملک جوینی    ) 1

شرف الدین عبداهللا بن فضل اهللا شیرازي )  4حمداهللا مستوفی  )  3

 و تدارکات آن به افسرانایجاد ارتش یکپارچه ایران وتامین اسلحه « د در دولت وثوق الدله ، به موجب کدام قراردا) ب
  داده شد ؟  »انگلیسی

م  1905)  4م   1915)  3م   1907)  2م   1919)  1

پس از جنگ جهانی اول ، یهودیان بیشتري به این کشور مهاجرت بر فلسطین، ..................... ....در دوران قیمومیت ) ج
  .کردند

 فرانسه ) 4                     آمریکا) 3                        انگلستان ) 2  روسیه ) 1

 جنگ تحمیلی به عهده چه کسی بود ؟در » ستادجنگهاي نامنظم « فرماندهی نیرو هاي ) د 

شهید مصطفی چمران )  4شهیدمحمد صالحی         )  3شهیدعباس دوران          )  2شهیدصیادشیرازي  ) 1
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)٢(  
 

روي آوردند و به مرور زمان به خردا فعالیت سیاسی را کنار گذاشتند و به جنگ مسلحانه 15کدام گروه بعد از قیام ) ه  
  .مارکسیسم تمایل پیداکردند

  حزب ملل اسالمی          )  2سازمان مجاهدین خلق                                          )  1

  سازمان چریک هاي فدایی خلق )  4هیئت هاي موتلفه اسالمی                                       )  3

را برعهده » وظیفه حفظ نظم وامنیت  و دستگیري سران جنایتکار رژیم پهلوي  « ر ز نهادهاي انقالبی زیکدام یک ا) و
  داشت ؟

  کمیته امداد امام خمینی )  2سپاه پاسدارن انقالب اسالمی                                     )  1

  بسیج مستضعفان )  4            کمیته انقالب اسالمی                                     )  3

  

  .صورت کوتاه در پاسخنامه بنویسید پاسخ سوالهاي زیر را به  4

  اثر کیست ؟» تاریخ بیداري ایرانیان « کتاب ) الف

  کدام طبقه اجتماعی بودند ؟ تجارت جزءوت ، نویسندگی ، طبابت در فرانسه مشاغلی همچون وکال18در قرن ) ب

  مردادحاصل توافق کدام کشورها بود؟28طراحی کودتاي ) ج

ما براساس اعتقاد و باور دینی خود اجازه نداریم به کشور دیگري تعدي کنیم ومیل داریم در همه « این سخن ) د
  از چه کسی است ؟» امااگر کشوري به ما تعدي کرد ، توي دهنش می زنیم . جاي دنیا صلح و صفا باشد

2 

 به صورت کامل در پاسخنامه بنویسید پاسخ سواالت تشریحی زیر را

  /.5  در عصر سلجوقی ، چه کسی و باچه هدفی نظام اقطاع را توسعه داد؟  5

  1  )دومورد(چه عواملی نقش بسزایی در توسعه روابط صفویان با اروپائیان داشت ؟  6

  1  )مورد دو.(نادر شاه افشار چه شرایطی را براي پذیرفتن سلطنت مطرح کرد   7

  1  )مورد دو(دوران سلطنت ناصرالدین شاه ، انگلیسی ها موفق به گرفتن کدام امتیازات اقتصادي از ایران شدند ؟در   8

  5/1  .آن را توضیح دهید » بعد خارجی « از زمینه ها و علل سیاسی شکل گیري انقالب مشروطه   9

10  
به استخدام چندین کارشناس امور راي ) ه ش 1289-1288(چرا نمایندگان دومین دوره مجلس شوراي ملی 

  دادند ؟مالی به ریاست مورگان شوستر آمریکایی  –اداري 
1  

  5/1  هدف رضا خان از ایجاد ارتش منظم چه بود؟  11

    ادامه سؤاالت درصفحه سوم  
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)٣( 

پایان دادن هیتلر ونازي ها پس از به دست گرفتن قدرت و لغو قرار داد ورساي براي متحول کردن اقتصاد آلمان و   12
 به بحران رکورد و بیکاري  دست به چه اقداماتی زدند ؟

1 

 5/1  محمدرضاه شاه پهلوي در ابتداي سلطنتش به منظور تحکیم  جایگاه خویش به چه اقداماتی دست زد ؟ 13

 1 ش مسئله فضاي باز سیاسی را مطرح کرد ؟.ه  1356چراحکومت پهلوي در سال   14

 /.75منظور از مبارزه فرهنگی چیست ؟   15

 25/1  علت تسخیر سفارت آمریکاتوسط دانشجویان پیرو  خط امام و پیامد سیاسی مهم آن در بعد داخلی چه بود؟ 16

 1 ؟ ن ایران وعراق منعقد شدبی) م 1975 /ه ش 1354(چرا قرر داد الجزایر   17

 20  موفق و مؤید باشید  جمع بارم  




