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)١( 

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

در عصر غزنویان شعر فارسی به اوج خود رسید و حکیم فردوسی، شاهنامه را که نماد هویت ایرانی و زبان )الف
  .فارسی است سرود

را به درخواست » اسرار الحکم«سبزواري یکی از فیلسوفان نامدار دوره قاجار است که کتاب حاج مالهادي ) ب
  .احمد شاه نوشت

آرمان و هدف انقالب مشروطه این بود که آزادي و برابري را در کشور برقرار سازد و با تدوین و اجراي قانون ) ج
  .کارآمد تبدیل کند اساسی حکومت مستبد و ناسالم پهلوي را به حکومتی قانونمند و

  .ش ایران ، حاصل توافق آمریکا و انگلیس بود.ه 1332مرداد  28طراحی کودتاي ) د
ش قصد کودتا داشت که .ه 1360حزب توده که به نفع حکومت انگلیس در ایران جاسوسی می کرد، در سال ) ه

  .این توطئه کشف و سران آن دستگیر شدند
  .ما رژیم بعثی عراق را به عنوان متجاوز و آغاز کننده جنگ معرفی کردسازمان ملل متحد رس 1370در سال ) و

5/1

 :جاهاي خالی را با کلمه مناسب پر کنید  2
میرزا آقا خان کرمانی معتقد بود که مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث و مطالعۀ علل و نتایج ) الف

  .می نامند............................... رویدادها به قوانینی دست یافته اند که آن را 
 .روسیه و انگلستان ، دست روس ها را براي دخالت بی حد و حصر در امور ایران باز گذاشت.............. قرارداد ) ب
هیتلر با قبضۀ کامل قدرت در آلمان ، نظام دیکتاتوري تک حزبی را در کشور برقرار کرد و خود را ) ج

  .خواند........ ...............
مطرح کرد و ........................ در ادامه اجراي اصالحات آمریکایی در ایران، شاه اصول شش گانه اي را با عنوان ) د

  .آن را به تصویب رساند
هاي آمریکا، به شعار براي کاهش تنفر عمومی از سیاست 1355جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا در سال ) ه

  .متوسل شد........................ ..دفاع از 
با رهایی خرمشهر از ) 1361سوم خرداد ..........................( اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در عملیات ) و

  .اسارت دشمن رقم خورد

5/1
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  .بنویسیدصحیح ترین گزینه مربوط به هر سوال را انتخاب و در پاسخنامه   3
  .قادر به تحمیل اهداف خود به این دولت نبودند.................... اروپائیان در عصر ) الف

  □قاجاریه )4            □ایلخانان) 3             □صفویان) 2            □غزنویان) 1
در کدام معاهده بین ایران و روسیه، ایران متعهد گردید به اتباع آن کشور حق مصونیت قضایی ) ب

  بدهد؟) اپیتوالسیونک(
  □آخال) 4                □رویتر ) 3            □گلستان) 2       □ترکمانچاي) 1 

  .کدام گروه از همان ابتدا با الهام از افکار مارکسیستی به مبارزة مسلحانه علیه رژیم پهلوي روي آوردند) ج
سازمان )4        □مجاهدین خلقسازمان ) 3        □حزب ملل اسالمی) 2       □هیئت هاي مؤتلفه اسالمی) 1

  □چریک هاي فدایی خلق
سفارت آمریکا را در تهران تسخیر کردند و امام  1358آبان  13دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در ) د

  .خواند....................... خمینی این اقدام دانشجویان را تایید کردند و آن را 
  □انقالب مشروطه) 4        □انقالب با شکوه ) 3         □دومانقالب ) 2       □انقالب سفید) 1
  نام گذاري شده است؟» جمهوري اسالمی«چه روزي به عنوان روز ) ه
  □اسفند 29) 4             □فروردین 12) 3                □آبان 13) 2          □بهمن 22) 1
نیروي هوایی در کدام عملیات اسکله دریادالن نیروي دریایی ارتش در نخستین ماه هاي جنگ، با پشتیبانی ) و

  هاي عراق را منهدم و نیروي دریایی صدام را نابود کردند؟
  □فتح المبین) 4       □خیبر ) 3        □مروارید ) 2       □بیت المقدس ) 1

5/1 

  .پاسخ سوالهاي زیر را به صورت کوتاه در پاسخنامه بنویسید  4
  چه کسی است؟» ناصريحقایق االخبار «مؤلف کتاب ) الف

  چه کسی است؟» حکمت متعالیه« مؤسس مکتب فلسفی ) ب
  .مدارس معروف عصر صفوي در اصفهان را نام ببرید) ج
  را بر عهده داشت؟» حفظ نظم و امنیت و دستگیري سران جنایتکار رژیم پهلوي« کدام نهاد انقالبی وظیفه ) د

2  

  .پاسخنامه بنویسید پاسخ سؤاالت تشریحی زیر را به صورت کامل در

  1  چرا تاریخ نگاري به زبان فارسی در عهد ایلخانان رشد کرد؟  5

« کدام دولت هاي اروپایی وارد هندوستان شدند و با تأسیس شرکت هاي بزرگ تجاري با نام . م 18در سدة   6
  فعالیت هاي استعماري خود را گسترش دادند؟» کمپانی هند شرقی

75/0  

  5/0  انگلستان چه بود؟» انقالب با شکوه«دستاورد بزرگترین   7
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  1  .محاکم عرف را تعریف کنید  8

  5/1  عوامل اقتصادي چگونه زمینه ساز انقالب مشورطه شدند؟  9

  1  دو مورد از عمده ترین چالش ها و مشکالت حکومت مشروطه را نام ببرید؟  10

  75/0  )مورد 3( به سلطنت ، در زمینه هاي داخلی و خارجی به چه اقداماتی دست زد؟ رضا شاه پس از رسیدن   11

  1  بین ایران و چه کشوري منعقد شد ؟ سه مورد از مفاد ان را بنویسید. م 1919قرارداد   12

  1  اساس برنامۀ صنعتی استالین بر تولید چه کاالهایی استوار بود و چه نتیجه اي داشت؟  13

  75/0  هدف از طرح سیاست موازنۀ منفی چه بود؟علت و   14

  1  چه بود؟» گس گلشاییان«علل مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس شوراي ملی با قرارداد الحاقی   15

  5/0  به تصویب نامۀ انجمن هاي ایالتی و والیتی اعتراض کردند؟) ره(چرا امام خمینی   16

  1  چه نتایج مهمی براي انقالب داشت؟) 1357مهر  14(اقامت چند ماهۀ امام در فرانسه   17

  75/0  چه بود؟ و چه نتیجه اي داشت؟) 1359اردیبهشت  5( هدف حملۀ نظامی آمریکا به طبس    18

  1  )مورد 2(انگیزه واهداف صدام ازتحمیل جنگ به ایران چه بود ؟   19

  20  موفق وپیروز باشید                                                         جمع نمره                                                                                  
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