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 (52/0را مشخص کنید.)هر مورد  صحیح و یا غلطجمله های  1

 در دوره خوارزمشاهیان قدرت و نقش وزير نسبت به دوره سلجوقیان به شدت افزايش يافت. الف(

در ايران نشان از گستردگي روابط فرهنگي در عصر صفوی  ب(تعداد زياد سیاحان اروپايي و سفرای اين کشورها

 است.

عصر صفوی برای محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم غزها به نواحي شمال آن ديار  ج(ايل افشار در

 کوچانده شدند. 

قه خاورمیانه در قرن اصب اسرائیل يکي از مسائل مهم منطد( اشغال کشور مسلمان  فلسطین و تأسیس کشور غ

        م است.50

1 

 ( 52/0است. )هر مورد  ارتباطراست در کدام يک از گزينه های سمت چپ با شماره های سمت  5

 دو مورد در ستون ب اضافي است.

 ب الف

پادشاه غزنوی که کتابخانه مهم شهر ری را به بهانه وجود کتاب های  –الف

 فلسفي به آتش کشید.

 سیمون بولیوار – 1

 دسلطان محمو – 5 پادشاه قاجار که در زمان حکومتش جنگ های ايران و روسیه روی داد. –ب

رهبری جنبش استقالل طلبانه مردم آمريکای التین در برابر استعمارگران را  –ج

 بر عهده داشت.

 جورج واشینگتن– 3

دولت دکتر مصدق را ، ش  1335مرداد  52کسي که پس از کودتای  –د 

 سرنگون کرد و به نخست وزيری رسید.

 فضل اهلل زاهدی  – 4

 ناصرالدين شاه – 2 

 فتحعلي شاه -6
 

 

1 

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

 

 

  –همسرش و اتريش دولیعه قتل–حمله آلمان به لهستان–آمريکا–انگلیس–سمرقند–هرات  

   حزب نازی–گشتاپو
 

 و عمران به ..................................شهر، خود  در پايتخت بزرگ معماران و هنرمندان آوردن گرد با تیمورگورکانيالف( 

 .گماشت همت آن آباداني

 آغاز گرديد. ..................................ب(انقالب صنعتي با اختراع و تکمیل ماشین بخار در کشور

 آغاز شد. ..................................ج( جنگ جهاني اول در پي حادثه 

 .نهاد .............................به عهده سازمان پلیس مخفي مخوفي موسوم بههیتلرمسئولیت تأمین امنیت داخلي در آلمان را د(
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 ( 52/0را انتخاب کنید. )هر مورد  گزینه های مناسب 4

 کدام ايلخان مغول به مذهب تشیع گرويد؟الف( 
 ابوسعید (4                   الجایتو            (3            غازان                     (2       هالکو            (1

 ؟نمي آيدکدام گزينه از داليل شکوفايي معماری در دوره صفويه به شمار  ب (
 وجود ثبات و امنیت در این دوره               (2    برخورداری از تجارب معماری عصر تیموری              (1

 (تأثیر پذیرفتن از معماری اروپائیان4هان صفوی از هنر و معماری                   حمایت پادشا (3        

 ج( پرسابقه ترين و گسترده ترين وزارتخانه اوايل عصر قاجار کدام وزارتخانه بود؟
 ( امورخارجه4                      عدلیه          (3                       (جنگ          2          مالیه            (1

 در زمان پادشاهي چه کسي و با کدام کشور منعقد گرديد؟  ش 1315م /  1333قرارداد نفتي   د (
 انگلیس            -رضا شاه  (2                               انگلیس       -مظفرالدین شاه  (1
 انگلیس -محمدرضاشاه  (4                                           شوروی    -رضاشاه (  3

1 

 نمره( 1) هر مورد يخيتار میمفاه اي اصطالحات فیتعر 2

 عملیات بیت المقدس بلوک شرق                                                       ب( الف(

5 

 3 (  2/0) هر مورد   دهید. پاسخ کوتاهبه سؤاالت زير  

  ايران پس از هجوم مغوالن به ايران را بنويسید.يکي از داليل رکود علمي و ادبي  6

  مهم ترين اقدام شاه اسماعیل اول صفوی پس از نشستن بر تخت شاهي چه بود؟ 7

  دلیل نارضايتي طبقه متوسط فرانسه از طبقه اجتماعي ممتاز اين کشور چه بود؟ 2

  يکي از نتايج تجاری شدن کشاورزی در عصر قاجار را بنويسید. 3

  يکي از مهم ترين  علل بروز جنگ جهاني اول را بنويسید. 10

  اولین مرحله فعالیت سیاسي و مبارزه امام خمیني با رژيم پهلوی در چه حادثه ای بود؟ 11

 اساسي قانون در بازنگری               کار بست شواهد مدارک تاریخی)بیشتر بدانیم( 15

 از قضايي عالي شورای اعضای و اسالمي شورای مجلس نمايندگان زا ای عده امام، حضرت زندگاني اواخر در

 ، 1362ارديبهشت  54 تاريخ در خمیني امام .شود اصالح و بازنگری اساسي قانون که کردند درخواست ايشان

 را اسالمي شورای مجلس نمايندگان ازتن  2و سیاسي و مذهبي های شخصیت ازتن  50 از متشکل هیئتي

 رفتند، دنیا از اسالمي جمهوری گذار بنیان که بود نرسیده پايان به هیئت اين فعالیت هنوز  .کردند کار اين مأمور

 صورت اساسي قانون در که اصالحي و تغییر ترين مهم .يافت ادامه اساسي قانون اصالح و بازنگری روند اما

 مرجعیت شرط همچنین .بود جمهور رئیس به دولت هیئت رياست سپردن و وزيری نخست منصب حذف گرفت،

 پرسي همه انقالب، رهبر ای خامنه اهلل آيت حضرت مساعد نظر با سرانجام .شد حذف رهبری شرايط از

 همه اين با زمان هم .دادند مثبت رأی آن به مردم و شد رگزارب 1362مرداد  6 در اساسي قانون اصالحات

 به رفسنجاني هاشمي اکبر االسالم حجت و گرفت انجام نیز جمهوری رياست دوره پنجمین انتخابات پرسي،

 .شد انتخاب ايران اسالمي جمهوری رئیس چهارمین عنوان

 2/0الف(چه کساني از امام خمیني درخواست بازنگری و اصالح قانون اساسي کردند؟ 

 2/0گرفت چه بود؟ صورت اساسي قانون در که اصالحي و تغییرب(مهم ترين 
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  )تاریخی پیامدهای و نتایج آثار، دالیل، علل،( تشریحی سؤاالت 

 1 دو مورد از ویژگی های تاریخ نگاری نوین را توضیح دهید. 13

چرا خلیفه عباسی حکومت ایران و عراق را به طغرل سلجوقی بخشید و دستور داد که نام وی را در خطبه  14

 بخوانند و سکه به نام او بزنند؟

5/0  

5/1 اصل دوم متمم قانون اساسی به پیشنهاد چه کسی به تصویب رسید و در مورد چه چیزی بود؟ 12  

5/0 محمدعلی شاه به چه بهانه ای مجلس شورای ملی را به توپ بست؟ 16  

 1 ارتش منظمی که رضاشاه پهلوی در ایران ایجاد کرد چه کاربردهایی داشت؟  ذکر دو مورد کافی است. 17

5/0 دالیل اهمیت ایران برای متفقین در جنگ جهانی دوم را توضیح دهید.یکی از  12  

محمدرضا شاه پهلوی در ابتدای سلطنت برای تحکیم جایگاه خود به چه اقداماتی دست زد؟ ذکر دو مورد کافی  13

 است.

1 

5/0 ؟دولت دکتر مصدق برای مقابله با تهدید ها و تحریم های اقتصادی انگلیس چه اقدامی کرد 50  

 1 اقامت امام خمینی در فرانسه چه نتایج مهمی برای انقالب به دنبال داشت؟ 51

5/0 امام خمینی چه وظیفه ای را برعهده شورای انقالب گذاشت؟ 55  

 1 ش چه بود؟  1151آبان  11دو مورد از دالیل تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در  53

 1 ران در طول هشت سال دفاع مقدس چه نقشی در جنگ ایفا کردند؟ مردم قهرمان ای 54

 50 پیروزباشید                                                                جمع نمره  
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 1 (  52/0) هر مورد            د(صحیح                       الف(غلط                   ب(صحیح                   ج( غلط 1

 1 (      52/0) هر مورد                    4 د(                         1ج(                           6ب(                       5الف(  5

 الف( سمرقند                                      ب( انگلیس         3

 ( 52/0گشتاپو                           ) هر مورد د(    همسرش      و اتريش ولیعهد قتل ج(
1 

 1 ( 52/0ر مورد ) ه                 5د(                1ج(                 4ب (                     3الف (   4

 و چین حاکم بود )مانند آنها بر کمونیستي نظام کهآن به همراه کشورهايي  اقماری کشورهای و شورویالف( 2

 نمره (  1)   .شدند مي نامیدهبلوک شرق  کره شمالي(

 خونین شهر آزادی با و (1361خرداد  سوم)المقدس بیت عملیات در ايران ملت مقدس حماسه دفاع اوج ب(

 نمره( 1) .شد ثبت معاصر تاريخ در ايران از دفاع در زريني برگ و خورد رقم بعثي دشمن اسارت ز(ارمشهرخ)

5 

) يک مورد  مساجد و ها کتابخانه مدارس، تعطیلي و تخريب- 5عالمان  و انديشمندان مهاجرت و قتل  -1 6

  کافي است (
2/0 

 

2/0 

2/0 

2/0 

 

2/0 

 

2/0 

 

 امامي  وازدهد شیعه مذهب کردن رسمي 7

 .بودند ناراضي شدت به نبود، قائل امتیازی برايشان طبقه ممتاز اينکه ازطبقه متوسط  8

 از برخي تولیدات صدور در خارجي و ايراني تجار روزافزون مشارکت - 5 مالکان درآمد افزايش موجب - 1 9

 ) يک مورد کافي است ( .شد ترياک و پنبه نظیر کشاورزی، محصوالت

 - 4 مستعمرات سر بر رقابت - 3مسابقه تسلیحاتي  - 5فرانسه  و شديد آلمان دشمني و مرزی اختالفات - 1 10

 ) يک مورد کافي است ( بالکان جزيره شبه منطقه در دخالت و نفوذ توسعه برای اقدام

 و ايالتي های ت انجمننامه انتخابا تصويب به اعتراض با خمیني امام مبارزه و سیاسي فعالیت مرحله  اولین 11

 شد. آغاز واليتي

 (2/0قضايي ) عالي شورای اعضای و اسالمي شورای مجلس نمايندگان از ای الف( عده 15

 ( 2/0)  .بود جمهور رئیس به دولت هیئت رياست سپردن و وزيری نخست منصب ب( حذف
 1 

محدود           نظامي و سیاسي امور و ايانفرمانرو اقدامات و زندگاني شرح و توصیف به صرفاً تاريخ علم -1 13

 دلیل همین به گیرد، دربرمي را گذشته جوامع ...و هنری اقتصادی، اجتماعي، ابعاد فرهنگي، همه بلکه شود؛ نمي

    قرار مطالعه و بررسي مورد گذشته جوامع و مردمان زندگي های تمام جنبه تاريخي، نوين های پژوهش در

 .گیرد مي

 آثار و نتايج ها، علت ها، زمینه بلکه کند، نمي بسنده گذشته رويدادهای نقل و ثبت به صرفاً ريختا علم - 5

 نمايد. مي تحلیل و تجزيه و بررسي را نیز تاريخي حوادث گوناگون

 شناسي، جامعه شناسي، باستان مانند مختلف فنون و علوم های يافته از تاريخ، علمي های پژوهش در- 3

 (2/0) دو مورد هر مورد .  شود مي استفاده شماری گاه و شناسي زبان ، اقتصاد،جغرافیا فلسفه،

1 

 معرفي خالفت منجي خود را و درآورد مذهب بويه شیعه آل تسلط از را خلیفه عباسي و رفت بغداد به زيرا وی 14

 کرد.
2/0 
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 اساسي قانون متمّم دوم اصل ینور اللّه فضل شیخ اللّه آيت فراوان های مجاهدت و پیگیر های تالش با 12

 از دوره هر در اصل، بنابراين 2/0 .گرفت قرار نجف بزرگ مراجع و ايران تأيید علمای مورد که شد تصويب

 در عضو، عنوان به بودند، آشنا زمان اقتضاهای که با اسالم فقیهان و مجتهدان از نفره پنج هیئتي مجلس،

 که کنند شد، نظارت مي تصويب و تدوين که هايي قانون بر تا 2/0کردند، مي شرکت ملّي شورای مجلس

 2/0.نباشد شرع و دستورهای اسالمي قواعد خالف

2/1 

 را اقدام اين شاه، .نديد آسیبي ولي گرفت، قرار قصد مورد سوء تهران های خیابان از يکي در شاه محمّدعلي 16

  .کند تعطیل همیشه برای جلس رام گرفت تصمیم بهانه، همین به و داد نسبت خواهان مشروطه به
2/0 

  کرد مي سرکوب را مردمي های قیام - 5ساخت  مي ممکن در کشور را سیاسي قدرت تمرکز - 1 17

 (2/0) دو مورد هر مورد .گرفت مي قرار مورد استفاده انگلستان نظامي کننده اهداف تأمین عنوان به - 3
1 

 جنوب نفت و منابع ها روس برای باکو نفت منابع از حفاظت وروی،ش خاک به نازی ارتش هجوم پي در - 1 18

 رساندن برای مسیر ترين ايران مناسب خاک ديگر، سوی از - 5 .يافت حیاتي اهمیت ها انگلیسي برای ايران

 (2/0بود. )يک مورد  نیروهای شوروی به متفقین تدارکاتي و تسلیحاتي های کمک

2/0 

 پادشاه يک عنوان به اساسي قانون مطابق که خورد سوگند ملي شورای مجلس سوگند در ادای هنگام- 1 19

 دولت اختیار در بود، کرده تصرف پدرش که را همچنین امالکي او- 5 .حکومت نه کند سلطنت فقط مشروطه،

 ممنوع يا محدود را حجاب که اطمینان داد تقلید مراجع به - 3 .بازگرداند صاحبانشان به را آنها تا گذاشت

 (2/0) دو مورد هر مورد .کرد نخواهد

1 

 اجرا را نفت بدون برنامه اقتصاد انگلستان، اقتصادی های تحريم و تهديدها با مقابله برای مصدق دکتر دولت 50

 .کرد
2/0 

 2/0. کردند مي افشا را پهلوی حکومت جنايات سخنراني، و مصاحبه تبلیغي، امکانات از استفاده با ايشان- 1 51

 منتشر ايران در بیشتری شتاب با امام های پیام و آمد فراهم انقالب رهبری با مبارزان مالقات کانام -5

 2/0.شد

1 

 2/0 شورای انقالب وظیفه داشت زمینه انتقال قدرت را فراهم کند . 55

 الم کردند . اع آنان علت اين اقدام را تداوم  دشمني ها و توطئه های دولت آمريکا علیه انقالب اسالمي - 1 53

 اجازه ورود به محمد رضا شاه پهلوی برای سفر به آن کشور -3دخالت آمريکا در امور داخلي ايران  - 5

 (2/0دو مورد هر مورد ) 

1 

مشارکت در  تأمین بخشي از هزينه های  -5 2/0حضور مستقیم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز - 1 54

  2/0اوطلبانه ،به ويژه تهیه و تدارک پوشاک و خوراک برای رزمندگان مادی جنگ از طريق کمک های د
1 

 02 جمع نمره  

  همکاران محترم : لطفاً به مفهوم های صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد . 
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