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 ( 52/0. )هر مورد و در پاسخ نامه بنویسیدرا مشخص کنید صحیح و یا غلطجمله های  1

الف(کمال الدین بهزاد از نقاشان مشهور عصر ایلخانان مغول می باشد که آثار وی سر آغاز دگرگونی عظیمی در 

 نقاشی به شمار می آید.

 ت ملی درآمد . هنر اصیل فرش بافی ایران، به صورت یک صنعیه در زمان زند ب(

ج(انگلیسی ها با قرارداد گلد اسمیت،مناطقی از سیستان و بلوچستان را از ایران جدا و ضمیمه خاک هندوستان 

 کردند.

 د(قانون اساسی مشروطه که با عجله تدوین شده بود،بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی مربوط می شد.

1 

  ( 52/0)هر مورد  در پاسخ نامه بنویسید.دارد ؟  ارتباطمت راست س موارد کدام یک از گزینه های سمت چپ با  5

 ب الف

مورخ عصر قاجاریه که معتقد است اروپائیان با مطالعه علل و نتایج  –الف 

 رویدادها به قوانین یا حکمت تاریخی دست یافته اند.

میزا جهانگیرخان صور  -1

 اسرافیل

 میرزا صالح شیرازی -5 ه قاجاریه منتشر کرد.کسی که اولین روزنامه ایران را در دور –ب 

کسی که دانشمندان متواری در برابر هجوم مغوالن را به ایران بازگرداند و در –ج 

 رصدخانه مراغه گرد آورد.

 خواجه نظام الملک توسی-3

از مشروطه خواهانی که پس از به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلی  –د 

 شاه کشته شد. 

 یرالدین توسیخواجه نص-4

 میرزا آقاخان کرمانی -2

1 

 ( 52/0را با کلمات زیر پر کنید. )هر مورد  جاهای خالی 3

 زندیه،میدان نقش جهان، محمد علی شاه،احمدشاه،سازمان امنیت ملی، گشتاپو،

 انجمن های ایالتی و والیتی،اصول ششگانه

 می باشد. .......................................و نماد معماری صفویالف(یکی از زیباترین مجموعه های تاریخی ایران و جهان 

 به پادشاهی بود...................................ب(از اقدامات فاتحان مشروطه خواه تهران انتخاب

 گذاشت. ..............................ج(هیتلر مسئولیت تأمین امنیت داخلی در آلمان را بر عهده سازمان پلیس مخفی موسوم به 

 بود..........................................د(اولین مرحله فعالیت سیاسی و مبارزه امام خمینی علیه رژیم شاه اعتراض به تصویب نامه 

1 

 ( 52/0)هر مورد     . و در پاسخ نامه بنویسید  را انتخاب کنید گزینه های مناسب 4

 مان کدام پادشاه خوارزمشاهی اتفاق افتاد؟حمله چنگیزخان مغول در ز الف(

 سلطان جالل الدین (4             سلطان محمد     (3                   تکش          (2          ( اتسز            1
 

 ؟نمی باشدب(کدام گزینه از مفاد عهدنامه ترکمانچای 

 ن  ( جدایی مناطق وسیعی از سرزمین های غرب دریای مازندرا 1

 (ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای مازندران محروم شد.2

    (ایران متعهد گردید که پنج میلیون غرامت به دولت روسیه بپردازد.  3

   (ایران به اتباع روسیه حق مصونیت قضایی)کاپیتوالسیون(بدهد.4

1 

  ادامه سؤال ها در صفحه ی دوم 
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 ری مردم را بر عهده داشتند ؟ج ( کدام گروه در انقالب مشروطه رهب 

 ( روحانیون ، پیشه وران ، بازرگانان  2                           ( روحانیون ، بازرگانان ، روشنفکران    1

 ( روحانیون ، روشنفکران ، اصناف 4                                  ( بازرگانان ، روشنفکران ، زنان   3

 

نگ جهانی دوم ، در هندوستان حزب کنگره ملی این کشور به رهبری چه کسی درخواست د ( با پایان یافتن ج 

 استقالل کرد؟

 ( عمرمختار 4( گاندی                              3( نهرو                                2( متسوهیتو                   1

 

 نمره( 1) هر مورد     خ نامه بنویسید.  زیر را در پاس اصطالحات یا مفاهیم تاریخی تعریف 2

 الف(سیاست موازنه منفی                                                     

 ب(عملیات مروارید

5 

 (2/0) هر مورد      دهید.  پاسخ کوتاهبه سؤاالت زیر  6

 که منجر به ضعف و زوال حکومت سلجوقیان شد بنویسید.را از عواملی  دو مورد الف(

که بزرگان ایرانی برای مهار خشونت فاتحان مغول در دوره نامسلمانی آنان انجام دادند را ب(یکی از اقداماتی 

 بنویسید.

 ج(یکی از پیامدهای رسمی کردن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی را نام ببرید.

 د(پرسابقه ترین و گسترده ترین وزارت خانه دوره قاجار کدام وزارت خانه بود؟

 ه(هدف از تشکیل جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول چه بود؟

 و(امام خمینی کدام حادثه را انقالب دوم نامید؟

3 

 (2/0) هر مورد     شواهد و مدارک تاریخی)بیشتر بدانیم( کاربست 7

 علیه اقدامی هیچ از مقدس دفاع دوران در نامیدند، منافقین را آنان مردم که خلق مجاهدین سازمان گروهک

 و مسئوالن از زیادی شمار ترورِ و آشوب ایجاد با جنگ آغاز در گروهک این. نورزید ایران دریغ ملت و شورک

 با سپس خلق مجاهدین. کرد آن از را استفاده نهایت بعثی دشمن که وجود آورد به را شرایطی عادی، مردم

 همراه به (.آنها 1362 فتند )گر قرار ایران صدام،دشمن خدمت در و شدند مستقر عراق در آشکار خیانتی

 زدند. دست و عراق ایران مردم علیه زیادی جنایتکارانه و نظامی اقدام های به بعثی ارتش نیروهای

 سیاسی و نظامی ضعف نشانه را اقدام این که منافقین پذیرفت، را 295 قطعنامة ایران دولت اینکه از پس

 آغاز ما کشور غربی مرزهای از را گسترده ای تهاجم صدام بعثی رژیم حمایت با می دانستند، اسالمی جمهوری

 شکست ایرانی رزمندگان از کرمانشاه و اسالم آباد شهرهای فاصل حد مرصاد)کمینگاه( در عملیات در اما کردند

 .بردند پناه صدام دامن به و دوباره ماندند سالم آنان از کمی عده فقط و خوردند سختی

 

 خلق در آغاز جنگ در ایران چه اقداماتی انجام می دادند؟ الف(گروهک سازمان مجاهدین

 توسط دولت ایران را نشان دهنده چه چیزی می دانستند؟ 295ب(منافقین پذیرفتن قطعنامه 

 ج(عملیات مرصاد در کدام منطقه اجرا شد؟

2/1 

  ومادامة سؤاالت در صفحة س 
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  (تاریخی یپیامدها و نتایج آثار، دالیل، علل،) سؤاالت  تشریحی 

 1 هدف نادرشاه افشار از استخدام جان التون انگلیسی  چه بود؟ 5

 2/0 چرا طبقه متوسط کشور فرانسه در آستانه انقالب از طبقه ممتاز به شدت ناراضی بودند؟ 9

 2/0 هدف میرزا حسن رشدیه از برپایی مراکز آموزشی جدید در دوره قاجاریه چه بود؟ 10

 2/1 فضل اهلل نوری با مشروطه خواهان را توضیح دهید. علل مخالفت شیخ 11

 2/0 محمد علی شاه قاجار با چه بهانه ای فرمان حمله به مجلس را صادر کرد؟ 15

 1 رضاشاه برای تضعیف روحانیت در ایران چه اقداماتی انجام داد ؟دو مورد را نام ببرید. 13

 1 د؟جنگ جهانی دوم با چه حادثه ای به پایان رسی 14

 1 دو مورد از اقدامات انگلیسی ها برای ممانعت از ملی شدن نفت ایران را نام ببرید. 12

 2/0 رژیم پهلوی برای ایجاد تقابل مصنوعی میان فرهنگ ایرانی و اسالمی  چه اقدامی انجام داد؟ 16

دو مورد را  ؟ ه نتایجی رسانددولت آمریکا را به چ 1327تظاهرات عظیم مردم ایران در تاسوعا و عاشورای سال  17

 نام ببرید.

1 

 1 مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه منظورتشکیل شد؟ 15

 50 پیروزباشید                                                            جمع نمره

 

 

 

 

 

 




