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  ١

  .نامه بنویسید جمله هاي صحیح و غلط را مشخص کنید و در پاسخ  1
   .درابتداي قرن هفدهم ، فرانسه قدرت برتر اروپا بود - لفا

اثر  فرانسیس بیکن  نمونه برجسته تاریخ نگاري به شیوه جدید  "تاریخ  انحطاط و سقوط امپراتوري روم  "کتاب - ب
  .بود

5/0  

  .راست با شماره هاي سمت چپ در ارتباط استکدام یک از گزینه هاي سمت    2
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
1  

  
  
  
  
  

  .گزینه هاي مناسب را انتخاب کنید     3
                                                                                                                           

  ؟مالکیت خصوصی را تا حدي مجاز شمرد "نپ "تصادي مشهور به وي با در پیش گرفتن سیاست جدید اق - الف
     یلتسین   –4    موسولینی                     - 3                         استالین -2                             لنین -1

  ؟  قیام مردم فلسطین علیه اسراییل چه نامیده می شود   - ب
   صحیح است 3و1گزینه هاي -4                       انتفاضه    - 3جنگ سرد                      -2   قیام عزالدین قسام     -1

  
  

5/0  

4  
  

  .سیدیدر جاهاي خالی عبارات مناسب بنو
  .برگزیده شد...................................نخستین رئیس جمهور آمریکا به عنوان  - الف

  .را سرآغاز سقوط ناپلئون می دانند.....................به خاك ورود ارتش فرانسه  ،مورخان -ب
  .گردیدامضاء  ......................قرارداد فین کنشتاین بین ایران و  -ج
  .به شدت نسبت به امتیاز رویتر اعتراض کردند........................مردم ایران به رهبري  -د
  .خواستار استقرار مشروطه مشروعه شد.......................پس از پیروزي انقالب مشروطیت ، - ه
  .تقسیم می شد ............................به ایران . م 1907براساس قرارداد  -و
  .قرار می گرفت......................طور رسمی تحت نفوذ وسلطه کامل ه ایران ب.م 1919درصورت اجراي قرارداد  - ز
  

5/3  

    »ت در صفحۀ دوم ادامۀ سؤاال«   

  ناصرالدین شاه  - 1  . انقالب مشروطیت ایران در اواخر سلطنت وي به وقوع پیوست - الف

  حاج زین العابدین مراغه اي  -2       .دام پادشاه ایران می زیست میرزا ملکم خان در زمان سلطنت ک - ب
  آخوندزاده- 3

  مظفرالدین شاه-4   .کتاب سیاست نامه ابراهیم بیگ اثر این روشن فکر ایرانی است -ج
  عین الدوله - 5

  مستشارالدوله - 6   .وي صدراعظم و داماد مظفرالدین شاه بود -د

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  باسمه تعالی                                                                      
   )2(تاریخ ایران و جهان :رس د  نهاییسؤاالت  امتحان   

                                     
  صبح 10 :ساعت شروع  :نام و نام خانوادگی   سال سوم آموزش متوسطه

  2 :تعداد صفحه  10/98/ 9 :تاریخ امتحان   دقیقه90 :مدت امتحان  ادبیات و  علوم انسانی:  رشته
   و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال دي نوبت شور درسراسرک و داوطلبان آزادبزرگسال دانش آموزان 

http://aee.medu.ir     
  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ٢

  .به سؤاالت زیر پاسخ هاي کوتاه دهید  5
  مجبور به فروش سهام خود به انگلیس شد؟ به چه علت دولت مصر پس از افتتاح کانال سوئز ،  - الف

   .یک مورد از درخواست هاي اولیه بانیان کنگره ملی هند را بنویسید - ب
    شهرهاي ژاپن را مورد بمباران اتمی قرار دادند؟کدام )1945اوت (آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم  - ج
  .هدف کشورهاي غیر متعهد را بنویسید  -د
  .اولین موضوعی که درشوراي امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد را بنویسید - ه
  ).ذکر یک مورد کافی است.(علل اصلی شکست سپاه ایران در جنگ چالدران با عثمانیان را بنویسید -و
  ).ذکر یک مورد کافی است.(درخواست هاي مردم در مهاجرت صغرا را بنویسیدمهم ترین  -ز

  ود؟  در چه جهتی ب. ش 1356تا1343سال هاي فاصله عمده فعالیت هاي فرهنگی رژیم پهلوي در  - ح
  هجري شمسی را منسوخ اعالم کرد؟به چه بهانه اي حکومت پهلوي ،تاریخ  -ت

  
  
  
  

5/4  

    سؤاالت تشریحی  

  کریم خان براي بهبود شرایط اقتصادي و برقراري امنیت سیاسی و آرامش اجتماعی دست به چه اقداماتی زد ؟  6
    ).ذکر دو مورد کافی است(

1  

  1   ).ذکر دو مورد کافی است(؟ چرا پس از قتل ناصرالدین شاه ، چهره نامطلوبی از وي در تاریخ ایران ترسیم شده است   7

  1  ).ذکر دو مورد کافی است( ت نظامی ایران از روسیه در دور دوم جنگ ها را بنویسیدمهم ترین دالیل شکس  8

 1  ).ذکر یک مورد کافی است(؟نتایج سیاسی و اجتماعی جنبش تنباکو را بنویسید  9

  1     .هدف رضا شاه از احداث خط آهن سراسري را بنویسید  10

خروج نیروهاي خود از ایران به حمایت از فرقه دموکرات  چرا روس ها پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، با عدم  11
     آذربایجان و کردستان پرداختند؟

1  

  1    با تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی چه بود؟)ره(علت مخالفت امام خمینی   12

ذکر دو مورد (  ید؟ش به چه نتایجی رس.ه 1357آمریکا پس از تظاهرات مردم ایران در روز تاسوعا و عاشورا سال   13

  ).کافی است

1  

  1  ).ذکر دو مورد کافی است.(را بنویسیدپیرو خط امام   دالیل تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان   14

  1  ).ذکر دو مورد کافی است(در زمان جنگ را بنویسید) ره(آثار و نتایج رهبري حضرت امام خمینی  15

  20  جمع نمره»                                                                    موفق باشید «                                                                                
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  ١

    15ص 2درس                  25/0        صحیح -الف  1
  9ص  1درس                  25/0        غلط      - ب

5/0  

  157ص 17درس   25/0       مظفرالدین شاه -4                     انقالب مشروطیت ایران در اواخر سلطنت وي بود -لفا  2
  157ص 17درس    25/0ناصرالدین شاه         - 1                پادشاه ایران  میرزا ملکم خان در زمان سلطنت کدام - ب
  158ص 17درس    25/0حاج زین العابدین مراغه اي   -2                                 کتاب سیاست نامه ابراهیم بیگ اثر       - ج
  161 ص 17 درس   25/0                     عین الدوله -5           صدراعظم و داماد مظفرالدین شاه                       -د 

1  

  79ص   9درس          25/0                            لنین                       1    ة شمار -الف  3
     97ص 11درس          25/0                   انتفاضه                          3      ة شمار - ب

5/0  

  23ص   3درس                                 5/0                           جرج واشنگتن -الف  4
 42ص   5درس                               5/0                                        روسیه - ب
  138ص    15درس                                5/0                                فرانسه         - ج
  143ص  16درس                                   5/0                            حاج مال علی کنی  -د
  172ص  18درس                                  5/0     شیخ فضل اهللا                              -ه
  178ص 19درس                               5/0                      سه منطقه                   -و
  181ص19درس                                5/0انگلستان                                           -ز

5/3  

  53ص   6درس                      5/0           بدهکاري سنگین خود به بانک هاي اروپایی  -الف  5
رسمیت یافتن زبان هندي در کنار زبان انگلیسی و انتخابی شدن نیمی از اعضاي مجلس مقننه و مجاز بودن به اظهار نظر - ب

  65ص   7درس                      5/0                                         )ذکر یک مورد(درمورد بودجه کشور 
  88ص    10درس                         5/0                                             هیروشیما و ناگازاکی            - ج
  95ص     11درس                         5/0          .        مبارزه با هرگونه سلطه استعماري درجهان بود-د
  90ص10درس       5/0  شکایت ایران از شوروي در مورد خودداري آن کشور از تخلیه ایران     -ه
ذکر یک (اتخاذ تدابیر رزمی نامناسب،مجهز بودن سپاه دشمن به سالح هاي آتشین،و شمار کمتر سپاهیان صفوي -و

  5/0 104ص12درس )مورد
اجراي قوانین اسالمی به -2ایجاد عدالت خانه در همه شهرها براي رسیدگی به شکایت هاي مردم و برقراري عدالت - 1- ز

  165ص18درس   5/0)   ذکر یک مورد(عزل عالءالدوله از حکومت تهران -3به دور از مالحظات شخصیطور دقیق و 
  214ص23درس       5/0اسالم زدایی و محو اسالم از فرهنگ ایران                                    - ح
  .یخ شاهنشاهی را جایگزین آن نمودتاریخ هجري شمسی را به بهانه عدم همخوانی با فرهنگ ایرانی  منسوخ کرد و تار- ت
  214ص23درس        5/0

  

  

  

  

5/4  

  .ساختن اماکن تفریحی و مذهبی مانند باغ دلگشا،حمام وکیل،بازار و مسجد وکیل- 2سرکوب مدعیان ورقیبان داخلی -1  6

قیمت کاالهاي مورد نیاز نظارت بر بازار و برقراري ثبات در - 4تالش براي بهبود تجارت خارجی از طریق بنادر خلیج فارس -3

  5/0هرمورد  116ص    13درس           )   ذکر دو مورد(احترام به عالمان  دینی و هنرمندان - 5مردم 

1  

  )ذکر دو مورد(   کشتن امیر کبیر ،بد رفتاري با سید جمال الدین اسد آبادي و دادن امتیازات سیاسی و اقتصادي به بیگانگان   7

  5/0هرمورد  135ص   15درس              

1  

   »ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم«  
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  ٢

عدم اطاعت و عدم - 3کمبود تسلیحات و تجهیزات نظامی سپاه ایران-2عدم حمایت مالی فتحعلی شاه از سپاه عباس میرزا-1  8

پایان -5آصف الدوله  بی کفایتی برخی از فرماندهان سپاه ایران مانند- 4حمایت دشاهزادگان حاکم در والیات از عباس میرزا

)      ذکر دو مورد(یافتن جنگ هاي روسیه و عثمانی و آمدن ژنرال پاسکیویج فرمانده کل سپاه روس به جبهه ایران 

  5/0هرمورد        136ص    15درس 

1  

جنبش تنباکو اولین -2.اتحاد بیشتر قشرهاي مختلف ردم شدحضور اقشار مختلف ،به ویژه زنان در جنبش تنباو موجب -1  9

این جنبش زمینه و شرایط را براي شکل گیري - 3.حرکت جدي مردم ایران در رهایی از استبداد داخلی و وابستگی خارجی بود

  144ص    16درس                                    )ذکر یک مورد( .نهضت مشروطه فراهم آورد

1 

اد راهی سراسري براي انتقال سریع نیروهاي انگلیسی از جنوب به شمال بود ودرصورت پیشروي روس ها،انگلیسی ها با ایج  10

ص   20درس          .استفاده از این راه می توانستند نیروهاي خود را به شمال بفرستند و مانع نفوذ آنها به هندوستان شوند

189  

1  

خود در ایران و اخذ امتیاز نفت شمال ایران بودند نه تنها نظامیان خود را از ایران خارج روس ها که درصدد تحکیم نفوذ   11

  195ص   21درس                                    .نکردند بلکه به حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان پرداختند

1  

.         افزایش حضور بهاییان در ارکان حکومتی پهلوي می دانست  امام خمینی این قانون را مقدمه اي براي تضعیف اسالم و  12

       204 ص22درس 

1  

مردم ایران متحد و در اطاعت از رهبر خویش مصمم و -2دولت نظامی ارتشبد ازهاري نتیجه اي به همراه نداشته است -1  13

                  .)ذکر دو مورد.(ري غیر از محمدرضا شاه باشدآمریکا باید براي حفظ منافع خود در ایران به فکر مهره دیگ-3جدي هستند

  224ص   24درس 

1  

دانشجویان تداوم دشمنی دولت آمریکا با انقالب اسالمی،ورود محمدرضا شاه به آمریکا و افزایش دخالت سفیر و سایر   14

  230ص  25درس          ).    ذکر دو مورد(ماموران سفارت آمریکا در امور داخلی ایران 

1  

تقویت انگیزه هاي جهادي و روحیه شهادت طلبی در میان -2تبعیت کامل مردم و مسئوالن از فرامین امام در روند جنگ -1  15

اولویت یافتن مسئله جنگ براي مردم و مسئوالن              -4تقویت روحیه فرماندهان و سایر رزمندگان - 3جوانان ایرانی 

  242ص    26درس 

1  

  20  .ضمن خسته نباشید خدمت همکاران محترم ، نظر آنان در تصحیح صائب است  
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