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 )25/0هر مورد .(مشخص کنیددر پاسخ نامه را  صحیح و یا غلطجمله هاي   1

 عباسی خالفت مخالفان با مبارزه بهانه به را خود مذهبی سیاسی اقدامات از بسیاريسلطان محمود غزنوي )الف
  .داد می انجام

  .ی مواجه نبودندسالطین تیموري پیرو مذهب تشیع بودند و اهل تسنن در زمان آنها با سخت گیري خاص)ب
  .اما باعث بهره کشی از کارگران در اروپا گردید قدرت و رفاه بیشتر اروپائیان شد انقالب صنعتی اگرچه موجب)ج
م با صدور اعالمیه اي نظر مساعد خود را با ایجاد سرزمین یهودي در فلسطین  1917کشور آمریکا در سال  ) د

  .اعالم کرد

1 

 ) 25/0هر مورد ( ماره هاي سمت راست در ارتباط است؟چپ با ش کدام یک از گزینه هاي سمت  2
  .دو مورد در ستون ب اضافی است

 ب الف
پادشاه خوارزمشاهی که طغرل سوم ،آخرین سلطان  –الف

  .سلجوقی را شکست داد
  رزم آرا – 1

 خواجه رشید الدین فضل اهللا – 2  . در عصر مغول بود» جامع التواریخ « نویسنده کتاب   –ب 
  همدانی

کسی که طرح اشتراکی کردن مزارع کشاورزي را در کشور  –ج 
  . شوروي آغاز کرد

  خواجه نصیرالدین توسی – 3

نخست وزیري که مانع ملی شدن نفت بود و به همین دلیل  –د
  .توسط فدائیان اسالم ترور شد

  لنین  – 4

  استالین – 5  
   تکش - 6

1 

  ) 25/0هر مورد . (کنید را با کلمات ذیل پر جاهاي خالی  3
  

  )اسالمی  – مارکسیستی –استعمار نو –استبداد نو  –تزوکات  –یاسا  –بازرگان - دهقان ( 
  

بیش از پیش ..................................در دوره سلجوقی به دلیل رشد شهرنشینی و توسعه مناسبات شهري طبقه ) الف
  .اهمیت  یافت

  .نام داشت..................................خان مغول تدوین کرده بود  مجوعه قوانینی که چنگیز)ب
آغاز سلطنت پهلوي دوره نوینی از غارت کشور ما به دست بیگانگان آغاز می شود که این دوره ) ج
  .شهرت دارد..................................به
  .به مبارزه مسلحانه با رژیم پهلوي روي آوردند..................................سازمان چریک هاي فدایی خلق تحت تأثیر افکار ) د

1 

   ادامه سؤال ها در صفحه ي دوم  
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  ) 25/0هر مورد . (انتخاب کنیدگزینه هاي مناسب را   4
  ؟نمی باشداول در ایران  یکدام گزینه از نتایج و آثار جنگ جهان) الف

                          سقوط دولت وثوق الدوله )2                                     ویرانی اقتصادي و تلفات انسانی   )1
  تعطیل شدن مجلس شوراي ملی)4بی ثباتی دولت مرکزي                                                  )3
  

  .را لغو کرد) منعقد شده با انگلیس(پادشاه ایران که قرارداد نفتی دارسی )ب 
  محمدرضا شاه) 4                          رضا شاه   )3                  ناصرالدین شاه     ) 2ظفرالدین شاه         م)1
  

  امام خمینی چه وظیفه اي را برعهده شوراي انقالب گذاشتند؟) ج
  در کشور    ایجاد نظم و امنیت )2فراهم کردن زمینه انتقال قدرت                                  )1
  رسیدگی به پرونده مقامات رژیم شاه) 4حفاظت از دستاوردهاي انقالب                                    )3
  

  ؟نمی باشدکدام گزینه درمورد دوران ریاست جمهوري بنی صدر صحیح )د 
  .                    تبنی صدر با اختالف افکنی میان مسئوالن و نهادهاي نظام از خط امام خمینی فاصله گرف)1
  .            در جنگ ایران و عراق سپاه پاسداران را در تنگناي تسلیحاتی قرارداد بنی صدر)2
  .                                                      بنی صدر به گروه هاي مخالف انقالب نزدیک شد)3
  .قیت بیشتري به انجام رسیداداره امور جنگ با توان و موف در زمان بنی صدر) 4
  

1 

  )نمره 1هر مورد ( یا مفاهیم تاریخی تعریف اصطالحات  5
  )                                        تحقیقات تاریخی(مآخذ ) الف      
  مشروطه مشروعه )ب      

2 

   

6  

  )5/0هر مورد (   .دهید پاسخ کوتاهبه سؤاالت زیر 

  .ي ایجاد ثبات و امنیت پایدار در ایران را بنویسیدایکی از دالیل ناکامی نادرشاه افشار بر

2 

   .یکی از اقدامات رضاشاه براي تضعیف روحانیت را نام ببرید  7

   دولت دکتر مصدق براي مقابله با تهدیدها و تحریم هاي اقتصادي انگلیس چه برنامه اي را در ایران اجرا کرد؟  8

   حادثه اي باعث تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه شد؟ چه  9

   ادامه سؤاالت در صفحه سوم  
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   )بیشتر بدانیم(شواهد و مدارك تاریخی کار بست  10
  بغداد در تعهد عدم جنبش سران نشست برگزاري از جلوگیري

 میزبانی ،)کوبا پایتخت( در هاوانا تعهد عدم جنبش سران نشست در و تحمیلی جنگ آغاز از پیش صدام
 ،1361 تیر  30در نشست، این برگزاري زمان به شدن با نزدیک .گرفت عهده بر بغداد در را بعدي نشست

 هدف با جنگی فروند هواپیماي سه با ایران اسالمی جمهوري ارتش هوایی نیروي فداکار و خلبان شجاع شش
 .شدند عملیات آماده عراق، پایتخت در تعهد عدم شجنب نشست سران از جلوگیري و بغداد دادن نشان ناامن
     هوایی عملیات  120  بیش از جنگ، نخست سال دو در که بود دوران عباس شهید خلبانان از این یکی

 بمباران پس از و عملیات این جریان در دوران هواپیماي .بود داده انجام بعثی دشمن علیه آمیز موفقیت
  وجود اینکه با رشید خلبان این .گرفت قرار بعثی نیروهاي هوایی پدافند موشک بتاصا هدف بغداد، پاالیشگاه

 نزدیک مکانی به وار صاعقه را سقوط حال در هواپیماي آید، فرود سالم نجات چتر از استفاده با توانست می 
 بر یاستر و بغداد در نشست آن تشکیل براي را صدام رؤیاي و کوبید تعهد عدم سران نشست محل برگزاري

   .داد  باد به آن
  با چه اهدافی به خاك عراق حمله کردند؟ 1361تیر سال 30خلبانان نیروي هوایی جمهوري اسالمی در 

1 

  )تاریخی پیامدهاي و نتایج آثار، دالیل، علل،( تشریحی سؤاالت  
 1  .دو مورد از فواید و کارکردهاي مطالعه تاریخ را نام ببرید  11
75/0 صفوي به منظور کاهش توان سیاسی و نظامی امیران و ایالت قزلباش چه اقدامی کرد؟شاه عباس اول   12  
 1 .دو مورد از دالیل کشمکش هاي ایران و عثمانی در زمان فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار را بنویسید  13
 1 محمدعلی شاه به چه بهانه اي تصمیم گرفت مجلس را تعطیل کند و آن را به توپ بست؟  14
 1 .دو مورد از مهمترین علل بروز جنگ جهانی اول را بنویسید  15
5/1  .چه عاملی موجب ناکامی و ضعف جامعه ملل ، پس از جنگ جهانی اول شد؟ توضیح دهید  16  
 1  سیاست موازنه منفی دکتر مصدق به چه معنا بود و با موزنه مثبت چه تفاوتی داشت؟  17
 1  .را بنویسید 1342رداد سال خ 15دو مورد از نتایج قیام   18
75/0  فروردین در تقویم به عنوان روز جمهوري اسالمی نام گذاري شده است؟ 12چرا روز   19  
 1  مأموریت گروه نظامی آمریکایی در حمله به طبس چه بود؟  20
 1  .بریددو مورد از اقدامات مجاهدین خلق علیه جمهوري اسالمی ایران، در دوران دفاع مقدس را نام ب  21
 20  پیروزباشید                                                                جمع نمره   
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  )  25/0(غلط )ب)                         25/0(صحیح )الف  1

 ) 25/0( غلط )د)                            25/0(صحیح ) ج
1  

  ) 25/0( خواجه رشید الدین فضل اهللا همدانی )  2)( ب)                   25/0( تکش ) 6) (الف  2
 رزم آرا )  25/0() 1() د                )25/0( استالین )  5) ( ج

1  

   )25/0( یاسا ) ب)                                       25/0( بازرگان ) الف  3
  1   )25/0(  مارکسیستی)  د                                      )25/0( استعمار نو ) ج

     )25/0(   سقوط دولت وثوق الدوله  )2 )(الف   4
  ) 25/0( رضا شاه  ) 3)( ب
                           )25/0( فراهم کردن زمینه انتقال قدرت  )1) (ج
 )25/0( . در زمان بنی صدراداره امور جنگ با توان و موفقیت بیشتري به انجام رسید )4) (د

1  

  تحقیقات و آثاري گفته می شود که مدت ها پس از وقوع رویدادها و با استفاده از منابع پدید  به همه )الف  5
  نمره  1.آمده اند 

 بر و قانون اساسی» مشروعه مشروطه «از دفاع به که بود تهران اول مجتهد طراز نوري، اللّه فضل شیخ )ب
  نمره 1. بود کرده مخالفت از غرب، شده اقتباس مشروطه با اسالمی پرداخت و هاي ارزش پایه

2  

 می گرفته جنگ هاي هزینه تأمین براي مردم از که اضافی هاي مالیات - 2جنگ  به او پیوسته اشتغال - 1  6
  5/0  )5/0یک مورد (آنان  با خشن برخورد و کشور بزرگان و نزدیکان به وي بدگمانی - 3. شد

 هاي دفترخانه وي، دستور به - 2  .بگذارند کنار را خود مخصوص هاي روحانیون لباس که داد دستور - 1  7
 عزاداري  -  4شد   اعالم اکیداً ممنوع اجتماعی مسائل رد روحانیون دخالت - 3  .شدند تعطیل شرعی

  .آمد عمل به جلوگیري شدت به مذهبی آداب از بسیاري پذیرفتن انجام از و شد دغنق سیدالشهدا
  ) 5/0یک مورد(

5/0  

  5/0  5/0کرد،  اجرا را نفت بدون اقتصادي برنامه  8
به مستشاران آمریکایی و خانواده هاي آنان در ایران قانون واگذاري حق کاپیتوالسیون  با امام صریح مخالفت  9

5/0  5/0  

  1  5/0 عراق پایتخت در تعهد عدم جنبش نشست سران از جلوگیري و 5/0 بغداد دادن نشان ناامن هدف با  10
 و دوستی میهن حس تقویت - 3آینده   و حال براي گذشته از گیري بهره - 2تفکر  و شناخت منبع - 1  11

چنانچه دانش آموز به درس عبرت گرفتن از تاریخ و یا نشان دادن ارزش آثار تاریخی و تالش  – 4 ملّی هویت
  )5/0دو مورد هر مورد . ( نمره تعلق گیرد  5/0براي نگهداري آن اشاره کند نیز هر کدام 

1  

  75/0  75/0. بود شخص او به وفادار و مطیع کامال که کرد اي حرفه و دائمی سپاهی ایجاد به اقدام  12
    عالیات ایرانیِ عتبات زائران با عثمانیان بدرفتاري  - 2مرزي   اختالفات - 1  13

 )5/0دو مورد هر مورد (تجاري   مشکالت - 3
1  
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 این شاه، 5/0  .ندید آسیبی ولی گرفت، قرار قصد مورد سوء تهران هاي خیابان از یکی در شاه محمدعلی  14
 .کند تعطیل همیشه براي مجلس را گرفت تصمیم بهانه، همین به و داد نسبت خواهان به مشروطه را اقدام

5/0   
1  

    مستعمرات سر بر رقابت  -3تسلیحاتی   مسابقه - 2فرانسه   و شدید آلمان دشمنی و مرزي اختالفات - 1  15
  1    ) 5/0دو مورد هر مورد (بالکان جزیره شبه منطقه در دخالت و نفوذ توسعه براي اقدام  - 4

 که آمریکا 25/0. داشت آن ناکامی در مهمی نقش المللی نهاد بین این در کشورها از برخی نداشتن حضور  16
 جهانی نهاد این عضو شوروي نیز 25/0 .درنیامد آن عضویت به بود، داده را ملل جامعه تأسیس پیشنهاد خود
 جامعه بیشتر اعتباري بی موجب آن از جخرو با داشتند، عضویت که هم 25/0ژاپن و 25/0 آلمان 25/0 .نشد
  25/0. شد ملل

5/1  

و دقیقاَ خالف  5/0بود  جو، سلطه هاي دولت امتیازخواهی برابر در ایستادگی یعنی» موازنه منفی« سیاست   17
 را آنها به امتیاز اعطاي و بزرگ هاي قدرت برابر در شدن تسلیم که شد، می تلقی» موازنه مثبت« سیاست 

 5/0  .کرد می توصیه
1  

 صحنه در خمینی حضور امام - 2شد  مبارزان نهایی هدف رژیم پهلوي سرنگونی و تغییرکرد مبارزه هدف - 1  18
 دانشگاهیان، اقشار و روحانیون  -  3روي بیاورند  سیاسی مبارزات به روحانیون از شد بسیاري موجب مبارزه

 تر برجسته مرجع دینی عنوان به خمینی امام رهبري  - 4. مبارزان پیوستند جمع به نیز جامعه از دیگري
 )5/0دو مورد هر مورد (  .دادند نشان بیشتري توجه زمینه این در قدرت مذهب و نقش به مبارزان و شد

1  

 رأي اسالمی جمهوري به کنندگان در همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید درصد شرکت 98 از زیرا بیش  19
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