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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

   عبدالرئوف نصیری طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره(  24/1گزینه درست را در سؤاالت زیر مشخص كنيد: )هر مورد 

 الف( كدام گزینه درباره شيوه تاریخنگاري عصر افشار و زند صحيح نيست:

 ⃝نویسی عصر صفوي است.شيوه تاریخنگاري آنها استمرار تاریخ( 1

 ⃝نادره استميرزا مهدي استرآبادي مورخ رسمی نادر و مؤلف جهانگشاي نادري و دُرِّه ( 2

 ⃝گشا مورخ دربار زندیه استميرزا محمدصادق موسوي مؤلف تاریخ گيتی(  3

 ⃝گشا روان و به دور از تملق استنثر جهانگشاي نادري متكلف و نثر تاریخی گيتی(  5

 ب( كدام گزینه درباره ميرزا فتحعلی آخوندزاده درست است؟

 ⃝علمی تاریخنگاري سنتی پرداخت. ( او از مورخين متفكر عصر قاجاري است كه به نقد1

  ⃝(  در رساله ایراد، سبك مصنوع ادبی رضاقلی خان هدایت را در نگارش تاریخ نقد كرد2

 ⃝( مورخی بود كه معتقد به استفاده از شيوه علمی در نگارش تاریخ بود 3

 ⃝كردمیاش استفاده ( از نقد ادبی براي رواج شيوه تاریخنگاري علمی در آثار تاریخنگارانه5

5/0  

2 

 ( 24/1جاهاي خالی را با كلمات داده شده پر كنيد. دو كلمه اضافی است. )هر مورد 

 )ميرزا یوسف  خان مستشار الدوله؛ ميرزاصالح شيرازي؛ تاریخ بيداري ایرانيان؛ منتظم ناصري(

........................................... از دانشجویان اعزامی به انگلستان در تهران الف( اولين روزنامه را در ایران با عنوان كاغذ اخبار 

 منتشر كرد.

االسالم كرمانی ضمن توجه به نقش مردم، نقش طبقات اجتماعی مختلف ب( در كتاب ................................................ ناظم

 .را در انقالب مشروطيت نشان داده است

5/0  

3 

 (24/1درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص كنيد: )هر مورد 

                  ⃝الف( نادرشاه تالش كرد تا با استخدام جان التون انگليسی نيروي دریایی در دریاي مازندران و خليج فارس ایجاد كند. ص

 ⃝غ

 ⃝غ            ⃝ب( حكومت نادرشاه بر اقتدارگرایی و استبداد مطلق شاه متمركز بود. ص 

 ⃝غ           ⃝خان زند شهرهاي شيراز و بندرعباس مهمترین مراكز تجارت داخلی و خارجی بودند. ص ج( دوره كریم

 هی بودن سلطنت از بين رفت. د( در انقالب باشكوه انگلستان با پيروزي مجلس بر نهاد سلطنت، تفكر موهبت ال

 ⃝غ            ⃝ص

1 

5 

 (4/1به سؤاالت زیر كوتاه پاسخ دهيد: )هر مورد 

 شاه به تغيير اساسی منجر نشد؟الف( چرا اصالحات عصر ناصرالدین

 كردند؟ب( محاكم عُرف در نظام قضایی عصر قاجار به چه مسائلی رسيدگی می

 قاجار ایجاد شد؟ج( تكيه دولت در عصر كدام پادشاه 

 د( نخستين مدارس جدید در ایران چگونه تأسيس شدند؟ 

2 

 1 نيروهاي اجتماعی فعال در انقالب مشروطه را نام ببرید.  4

 1 ساز جنگ جهانی اول شد را بنویسيد؟دو مورد از مهمترین تحوالتی كه زمينه 6

 1 اقدامات فرهنگی رضاشاه و پيامدهاي آن را بنویسيد؟ 7

 1 چرا رضاشاه سياست گرایش به آلمان را پيش گرفت؟ 9

5/1 هاي پس از جنگ جهانی دوم شد؟چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادي و صنعتی ژاپن و كشورهاي اروپاي غربی در سال 8  

5/1 يد؟بنویسهاي استالين، موسولينی و هيتلر در ابعاد سياسی، اقتصادي و اجتماعی  را هاي مشترک دیكتاتوريویژگی 11  





 

51 

 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 عبدالرئوف نصیری   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 2ب(                                        5الف(  1  

5/0 ب( تاریخ بيداري ایرانيان    الف( ميرزاصالح شيرازي         2  

 1 د(ص                                  ج( غ                                    ب( ص                                   الف( ص  3

5 

الف( ترس ناصرالدین شاه از نتایج سياسی اصالحات كه به كاهش قدرت و اختيارت نامحدود شاه با ترویج افكار مشروطه 

 شد.خواهی و جمهوري خواهی می

 ب( به تخلفات و جرایم سياسی و امنيتی چون سرقت و شورش

 ج( ناصرالدین شاه

 د( توسط مسيونرهاي اروپایی

2 

 1 وران، زنان و كارگرانروشنفكران، اصناف و پيشهروحانيون، بازرگانان،  4

6 
 هاي استعماريتداوم و گسترش رقابت

 هاي جدیدگرایی )ناسيوناليسم( و ظهور قدرتهاي ملیرشد اندیشه
1 

7 

به تقليد از آتاتورک درصدد تقليد از غرب و اشاعه فرهنگ غربی برآمد و در این  ،ها و كشف حجاب یك شكل كردن لباس

هاي شرعی را تعطيل كرد و دخالت روحانيون را در مسائل راستا روحانيون را وادار به كنارگذاشتن لباس روحانيت كرد. دفترخانه

 . اجتماعی ممنوع نمود. عزاداري سيدالشهدا را قدغن كرد 

1 

9 

كه نقش مهمی در روي كارآوردن رضاشاه داشت، تصميم گرفت تا براي جلوگيري از افتادن آلمان به دام كمونيسم  انگلستان

 هاي وابسته به خود از جملهپس از جنگ جهانی اول، با تقویت آن دولت از مشكالت اقتصادي آلمان بكاهد. بنابراین از دولت

 قتصادي داشته باشند.ها فعاليت تجاري و ارضاشاه خواست تا با آلمان

1 

8  5/1  

11 

نيتی هاي امتحت نظارت كامل حكومت در آوردن مردم با كمك وسایل ارتباط جمعی و شگردهاي تبليغاتی گوناگون و سازمان

  و پليسی 

  ایجاد دولت تك حزبی و قدرتمند متمركز 

  سلب آزادي و دموكراسی از جامعه

  هاي كار اجباري وادار كردن مخالفان به كار اجباري در اردوگاه

5/1  

 1 هاي فردي و گروهی جوییطلبی و منفعتبر اثر غلبه روحيۀ لجاجت، خودمحوري، قدرت 11

12 

ستمزد العاده دتحریك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شركت نفت ایران و انگليس از پرداخت فوق

 آنان 

  هاي جنگی خود به خليج فارس و بنادر ایرانی تهدید نظامی ایران از طریق فرستادن كشتی 

  المللی طرح شكایت از ایران در مجامع بين

  هاي شركت نفت و تحریم خرید نفت تعطيلی شعب بانك انگليس، خارج كردن سرمایه تهدید اقتصادي ایران با

1 

13 

  وزیري تحت تأثير فشار و تظاهرت مردم استعفاي قوام از نخست

  وزیري )بازگشت مجدد دكتر مصدق به نخست

  نشينی شاه و دربار در مقابل رهبران نهضت ملی و سپردن وزارت جنگ و نيروهاي مسلح به دكتر مصدق عقب

  منع شاه از برقراري ارتباط مستقيم با سفراي خارجی توسط دكتر مصدق 

1 

15 
 افشاي جنایات حكومت پهلوي توسط امام خمينی با استفاده از امكانات تبليغی، مصاحبه و سخنرانی

 هاي امام با شتب بيشتري در ایران منتشر شدامكان مالقات مبارزان با رهبري  انقالب فراهم آمد و پيام
1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : تاریخ  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 عبدالرئوف نصيري   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 
 برداشته شدن دو قيد مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

 آن به سوگند خوردن به كتاب آسمانی حذف قيد سوگند خوردن به قرآن مجيد و تبدیل شدن
1 

16 

 پرسی تعيين نظام جدیدبرگزاري همه 

 تدوین قانون اساسی

 گيري هيأت دولت بر اساس قانون اساسی جدیدشكل

 تأسيس نهادهاي انقالبی

1 

17 

 ایجاد آشوب و ناامنی

 ها و مردم انقالبیترور شخصيت

 حمله نظامی آمریكا به طبس

 با كمك سازمان نقابطراحی كودتاي نوژه 

1 

19 

 تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام در روند جنگ

 طلبی در ميان جوانان ایرانیتقویت انگيزه جهاد و روحيۀ شهادت

 اتحاد ميان نيروهاي مسلح و تقویت روحيه فرماندهان و رزمندگان

 اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن

1 

18 

آمریكا و سایر كشورهاي غربی به حمایت از صدام به جنگ با ایران؛ در نتيجه آن خارج شدن بندر فاو عراق به كمك با ورود 

ها از دست ایران و نيز حمله آمریكا به هواپيماي مسافربري ایران در فراز خليج فارس و شهادت هموطنانمان، بنابراین آمریكایی

 اندهان و مسئولين قطعنامه را پذیرفتند و آتش بس برقرار شد .حضرت امام خمينی )ره( با مشورت با فرم

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


