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  نمره  .)پاسخنامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

1 

  

  .بیاوریدبه خاطر   1
  )25/0هر مورد (. هاي صحیح  یا غلط را مشخص کنید جمله) الف

  .وجود آمده نگهبان  ب يمجلس و شورا نیحل اختالفات ب يبرا)ره(دستور امام ه مصلحت نظام ب صیمجمع تشخ- 1
  .انتخاب کرد يریها رضا شاه را به نخست وز یسیاحمد شاه تحت فشار انگل ،1299 يحادثه کودتا یدر پ-2

  )25/0هر مورد (.)یک مورد اضافی است(. هاي سمت چپ در ارتباط است هاي سمت راست با گزینه کدام یک از شماره)ب
  خمینی یفطحاج آقا مص- الف  رضا شاه         يدشمن جد- 1
  حسن مدرس دیس- ب  .خواند »یاله هیالطاف خف«رحلت او را از ) ره(امام خمینی -2
  یاهللا کاشان تیآ-ج  

  )25/0هر مورد (. هاي مناسب را انتخاب کنید گزینه )ج
  بود؟  در طراحی کودتا علیه نظام جمهوري اسالمی ایران» سازمان نقاب«انیکدام کشور از حام- 1

  يشورو-د                      آلمان     - ج                                عراق   -ب                          سیانگل- الف
 هچاسالمی انقالب  يروزیاز پ يریجلوگ يبراو  کایدستور آمره ب) 1357ماه  يد مهین ( رانیشاه قبل از خروج از امحمدرضا  -2

  کرد؟ انتخاب رینخست وزبه عنوان را  یکس
  یامام فیجعفر شر-د               يزاهد ریاردش- ج                     آموزگار  دیجمش-ب           اریشاپور بخت- الف

  ) 25/0هر مورد .) (دو مورد اضافی است( .مناسب داخل پرانتز پر کنید کلماتجاهاي خالی را با ) د
  )کایآمر -سیانگل - فرانسه -يشورو(

  .دوم بود یدر خالل جنگ جهان يورد ارتش نازادست نیمهم ترتوسط آلمان ................................ کشور اشغال- 1
  . شد یالمل نینهاد ب نیا شتریب ياعتبار یملل باعث ب ۀاز جامع................................  کشور اخراج-2

  )5/0هر مورد (. کوتاه دهید  به سؤال زیر پاسخ) هـ
  ؟     هده بر ایران تحمیل شداولین بار در کدام معا) توالسیونکاپی(حق مصونیت قضایی- 1
  د؟  کرریعشا ياقدام به اسکان اجبار یرضا شاه با چه هدف -2

3  

  )نمره 1هر مورد (. دیکن یسطر معرف کیرا در  ریز  یخیتار میاصطالحات و مفاه  2
  :گشتاپو-ب                                                                             :بست نشینی- الف

2  

  هاي تاریخی پدیده ۀمقایس  3
  چه تفاوت و شباهت هایی با هم داشتند؟ روش مبارزهو  ياساس فکردر  یب ملل اسالمزخلق و ح ییفدا يها کیسازمان چر

1  

 )نمره 1هر مورد (قضاوت اظهار نظر و   4
  براي ایران به دنبال داشت؟ ه ايکردند چه نتیج ياچنانامه ترکمعهد مهیکه روس ها ضم يقرارداد تجاربه نظر شما  - لفا

  ؟ شناخت تیرا به رسم لیئسراا یدولت جعل یطیچه شرا تحت.م1948سازمان ملل در سال به نظر شما  - ب
  ؟به نظر شما چرا انگلستان در اوایل قرن بیستم سرمایه گذاري و طمع ورزي وسیعی در جنوب ایران انجام داده بود-ج

3  

  )نمره 1هر مورد ( تاریخی هاي هایپدیده بندي اجزا یا ویژگی و طبقه توصیف و فهرست  5
  .)است یمورد کاف دوذکر (فراهم شد؟  شکلهاییبه چه  رانیبه  ا یورود تفکر مشروطه خواه يها نهیزم - الف

  ؟چه کسانی مورد هدف قرار می گیرند، شودی م یخود طراح یدر شکل جمعکه به عنوان جنگ نرم دشمن نفوذ در  - ب
  ؟    زد  »نظامی«به چه اقداماتانگلستان براي ممانعت از ملی شدن صنعت نفت ایران دست  -ج

3  

    »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم«  
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  نمره  .)پاسخنامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

2 

  

  )نمره 5/0هر کدام ( کاربست و شواهد تاریخی  6
جواب  ریاالت زؤو به س دیشدن نفت را بخوان ینهضت مل هیعل ستانو انگل کایاتحاد آمر ةدر بار از مورخان معاصر یکی لیتحل
  .دیده
امر  نیا. به همراه داشت يرانگریدراز مدت و يهاامدیپ ها برنفت احتماالً یرانیلندن،کنترل ا نیاز نظر واشنگتن و همچن«

ممکن بود الهام بخش . قرار دهد رانیا اریدر اخت ممکن بود کنترل نفت را کامالً .نبود ایتانیبه منافع بر میضربه مستق کیصرفاً
کنترل بازار  ،جهیدر نت کنند و يرویپ هیرو نیاز ا زیکه آنان ن يبه طور شود، -ال و عراقئونزو ،يندونزا ژهیبه و -کشورها  گرید
 يشرکت ها يبالقوه برا يدیتهد ،نیهمچن. کننده منتقل شود دیتول يبه کشور ها ینفت غرب ينفت از شرکت ها یالملل نیب

  »                                                        .بود ایتانیرو ب کایدولت آمر و طبعاً -یغرب يکشور ها ریو سا ییکایآمر
  داشته باشد؟ زینفت خ يکشورها ریبر سا يریأثه تچ توانستیمبر نفت  رانیا کامل واشنگتن و لندن کنترل دیاز د - الف

  ؟از ایران در کنترل نفت خود می توانست چه نتیجه اي در پی داشته باشد نفت خیزپیروي کشورها - ب

1 

    )علل، دالیل، آثار، نتایج و پیامدهاي تاریخی(سؤاالت تشریحی  
  5/0  ؟ چه بوددر ایران  دیجد یمراکز آموزش ییاز برپا هیحسن رشد رزایهدف م  7

  5/0 بود؟و برداشتن حجاب بانوان   رانیشکل کردن لباس مردم ا کیبه دنبال  نامیچه  ارضا شاه ب  8

  1  بسپارد؟ يارتش را به و یوزارت جنگ و فرمانده اریاز شاه خواست کرد که اخت یلیچه دالبه  ،1331ریدکترمحمد مصدق در ت  9

  1  داشت؟      یمیوخ ياقتصاد طیاول شرا یپس از جنگ جهان يسال ها نیچرا آلمان در نخست  10

  1  .)است یمورد کاف کیذکر (انقالب داشت؟  يبرا یمهم جیدر فرانسه چه نتا) ره( ینیاقامت چند ماهه امام خم  11

  1  چه بود؟) کایسفارت آمر( یالنه جاسوسر یتسخ براي) ره(خط امام  رویپ انیدانشجو دالیل  12

  1  کرد؟ يرا وارد مرحلۀ تازه ا یلیجنگ تحماسالم چرا فتح خرمشهر توسط رزمندگان   13

دفاع مقدس در  یشد و آنان چه نقش یگفته م یلیدر جنگ تحم رانیاز رزمندگان ا یسنگر به چه گروه یسنگر سازان ب  14
  ؟داشتند

1  

  20  جمع نمره»                                                          موفق و پیروز باشید «                                                                                
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