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  :به خاطر آوردن  1
  )25/0هر مورد ( .هاي صحیح و یا غلط را مشخص کنید جمله) الف

  .      شدند بناهاي کارت پستالی بیشتر به تقلید از بناهاي اروپایی ساخته می - 1
       .هدف رضاشاه از اسکان اجباري عشایر، قدرت بخشیدن به نیروي نظامی عشایر بود -2
  .  اند به جمهوري اسالمی رأي مثبت داده ،کنندگان درصد شرکت 98داد که بیش از  پرسی، نشان برگزاري همه -3
 )25/0هر مورد ( .در ارتباط است راستهاي سمت  با شماره چپهاي سمت  کدام یک از گزینه)ب

   ).درستون سمت چپ دو مورد اضافی است( 
کاشانیاهللا  آیت )الف  شاه  یگانه دشمن سرسخت و جدي رضا  - 1  
  اهللا بهبهانی آیت )ب  .  مبارزه براي ملی شدن نفت را تکلیف دینی و وطنی شمرد -2
  اهللا مدرس آیت )ج  . ماز جمعه در تهران را برگزار کرداولین ن - 3
  اهللا طباطبایی آیت )د  

  اهللا طالقانی آیت )هـ
  )25/0هر مورد ( ).دو مورد اضافی است( .تکمیل کنید را با کلمات زیرجاهاي خالی  )ج

  )ترکمانچاي، پاریسگلداسمیت، گلستان، (
   .بود.................. هاي ایران و روس، مشخص نبودن خطوط مرزي در عهدنامۀ  یکی از علل شروع دور دوم جنگ -1
   .به حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ایران جدا کرد........................ انگلستان با تحمیل معاهدة  -2
  )25/0هر مورد ( .هاي مناسب را انتخاب کنید گزینه )د
کدام شخصیت فرهنگی با برپایی مراکز آموزشی جدید، شرایط سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف  -1

  جامعه را فراهم کرد؟ 
   میرزا حسن رشدیه)د         حاج مالهادي سبزواري)قائم مقام فراهانی            ج) ب             امیرکبیر    ) الف

   .چرا مصدق از محمدرضا شاه خواست که اختیار وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به او بسپارد -2
  سرکوب مخالفان داخلی    ) ب                          کاستن نفوذ و قدرت دربار         )الف

  ایجاد ارتش قدرتمند) د                               کوتاه کردن دست استعمار      ) ج
  )5/0( . کوتاه دهید به سؤال زیر پاسخ )هـ 

  ؟چه خواند 1358آبان  13در  را دانشجویان موسوم به پیرو خط امام طسوت اکیرمآ ترافس لاغشا )هر(امام خمینی

3  

2  
  

    )نمره1هر مورد (  :ا مفاهیم تاریخییتعریف اصطالحات 
  : سیاست موازنۀ منفی) ب                                             : حکمت تاریخی) الف  

2  

3  
  

  :هاي تاریخی هاي پدیده دي اجزا یا ویژگینب توصیف، فهرست و طبقه
  نمره 1. ترین مسائل و مشکالتی که جهان در فاصلۀ میان دو جنگ با آنها مواجه بود را نام ببرید دو مورد از مهم)الف

  نمره  5/1؟ را از صحنۀ سیاسی ایران خارج کرداحمد شاه  چگونه رضاخان  )ب
  نمره  5/1. نفت را بنویسیدسه مورد از اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملی شدن ) ج

4  
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٢ 

  

   :هاي تاریخی مقایسۀ پدیده  4
  . نظام حکومتی ایران در دوران پیش از انقالب مشروطه را با خواستۀ ایرانیان از انقالب مشروطه مقایسه کنید

2  

    :نظر و قضاوت اظهار  5
  .بخش نبود هاي فرهنگی رژیم پهلوي نتیجه به نظر شما چرا فعالیت 

1  

   )5/0هر مورد ()بیشتر بدانیم( :کاربست شواهد و مدارك تاریخی  6
  .هاي آن پاسخ دهید زیر را بخوانید و به پرسشمتن 

بلوك شرق و غرب ریشه در اصول و نظام فلسفی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی  اساس اختالف و خصومت دو«
حل تمام مشکالت بشر را یافته است و  سردمداران بلوك شرق معتقد بودند که کمونیسم راه. حاکم بر آنها داشت

در مقابل، گردانندگان بلوك غرب مدعی بودند که مکتب . روي زمین به سعادت برساندتواند انسان را در  می
ها و تمایالت منطقی تمام کسانی است که درست فکر  گرایش کنندةداري منعکس  رالیسم و نظام سرمایهلیب
  .کنند می
   کمونیسم چه اعتقادي داشتند؟ دربارةسردمداران بلوك شرق ) الف

  ب در مورد مکتب لیبرالیسم مدعی چه امري بودند؟ گردانندگان بلوك غر)ب

1  

   )ي تاریخیاعلل، دالیل، آثار، نتایج و پیامده( سؤاالت تشریحی  
 1  .دو پدیدة اقتصادي و اجتماعی شد، یک مورد آن را بنویسیدانقالب صنعتی سبب   7

  1 . یکی از پیامدهاي جنگ جهانی اول، تشکیل جامعۀ ملل بود، هدف از تشکیل آن را بنویسید  8
  1  چه بود؟ 1320علت هجوم نیروهاي شوروي و انگلستان به ایران در شهریور   9
  1  ؟ فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را داد )ره( امام خمینیچرا   10
  1  . را بنویسید 1342خرداد  15مورد از نتایج قیام  یک  11
  2  .   را در زمان جنگ تحمیلی بیان کنید) ره(دو مورد از آثار و نتایج رهبري امام خمینی   12
  20  جمع نمره                                                                           ». موفق و پیروز باشید«   
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 25/0هر مورد  (الف 1
 137 ظ11صح٘ح     دسس - 3      94  ظ7 غلط      دسس -2         59 ظ4صح٘ح     دسس - 1

 25/0ّر هَرد  (ب
 117  ظ  9آٗت اهلل كبضبًٖ  دسس  (الف )  -2    95   ظ7آٗت اهلل هذسس      دسس   (ج ) -1
 139 ظ11آٗت اهلل طبلمبًٖ    دسس (ّـ ) -3
 25/0ّر هَرد  (ج
 44 ظ3 پبسٗس دسس-2            42 ظ3 گلستبى دسس-1
 25/0ّر هَرد  (د
          120 ظ9كبستي ًفَر ٍ لذست دسثبس  دسس (الف)گزينه - 2       54 ظ4ه٘شصا حسي سضذِٗ دسس(د) گضٌِٗ-1

  ًور5/0ُ (ّـ

 138 ظ11 دسس 5/0اًمالة دٍم   

3 

ٖ آٌٗذ كِ آى سا حکوت : حکوت تبسٗخٖ (الف 2 ثب ثشسسٖ س٘ش حَادث ٍ هطبلؼٔ ػلل ٍ ًتبٗح سٍٗذاد ّب لَاًٌٖ٘ ثِ دست ه

ٖ ًبهٌذ  6 ظ1دسس  (ًوش1ُ). تبسٗخٖ ه

 

ٗؼٌٖ اٗستبدگٖ دس ثشاثش اهت٘بص خَاّٖ دٍلت ّبٕ سلطِ خَ ٍ خالف س٘بست هَاصًِ هثجت كِ : س٘بست هَاصًٔ هٌفٖ (ة

 116 ظ9ًوشُ دسس  (1 )(هفَْم سا ثشسبًذ كبفٖ است). تسل٘ن دس ثشاثش لذست ّبٕ ثضسگ ٍ اػطبٕ اهت٘بص ثَد

2 

3 

 
 ، 5/0 ، ثحشاى التصبدٕ 5/0، ضؼف خبهؼٔ هلل 5/0 ، ًب خطٌَدٕ اص لشاسدادّبٕ صلح ٍسسبٕ 5/0 صلح ًبپبٗذاس (الف

 97 ظ8دسس  ( ًوش1ُ     )5/0    ركش دٍ هَسد ّش كذام 5/0 (ًظبهٖ گشا)ٗب (تک حضثٖ)ٗب  (خَدكبهِ)ظَْس حکَهت ّبٕ 

 

ٖ كَض٘ذ تب ثب تجل٘غبتٖ گستشدُ ػلِ٘ احوذ ضبُ كِ دس اسٍپب ثِ سش هٖ ثشد، اٍ  سا ًسجت ثِ سشًَضت هولکت  (ة ٍٕ ه

ٖ اػتٌب ًطبى دّذ  92  ظ7 ًوشُ دسس 5/1. ث

 

تحشٗک كبسگشاى صٌؼت ًفت ثِ اػتصبة گستشدُ ـ فشستبدى كطتٖ ّبٕ خٌگٖ خَد ثِ خل٘ح فبسس ـ طشح  (ج

ضکبٗت اص اٗشاى دس هدبهغ ث٘ي الوللٖ ـ تْذٗذ التصبدٕ اٗشاى ثب تؼط٘لٖ ضؼت ثبًک اًگل٘س ـ خبسج كشدى سشهبِٗ 

 119  ظ9 دسس5/1      5/0ركش سِ هَسد ّش هَسد .   ّبٕ ضشكت ًفت ـ تحشٗن خشٗذ ًفت

4 

ٍ ضبُ دس سأس ّشم لذست لشاس داضت . ًظبم حکَهتٖ اٗشاى تب پ٘ص اص اًمالة هطشٍطِ پبدضبّٖ هطلمِ ٍ استجذادٕ ثَد 4

 ًوشُ دس اٗي ضشاٗط 1 (ثِ هفَْم استجذاد ٍ لذست هطلمِ اضبسُ ضَد كبفٖ است).ٍ اص اخت٘بسات ًبهحذٍد ثشخَسداس ثَد

هشدم اٗشاى  ثب اًمالة هطشٍطِ خَاّبى تغ٘٘ش ضَ٘ٓ اداسٓ كطَس ضذًذ ٍ دسصذد ثشآهذًذ كِ حکَهت خَدكبهٔ لبخبس سا 

ثِ هفَْم ).ثِ سلطٌتٖ هطشٍطِ دس چبسچَة لبًَى ٍ تحت ًظبست ًوبٌٗذگبى خَد دس هدلس ضَسإ هلٖ دس آٍسًذ

 61 ظ5  ٍ دسس37    ظ3 ًوشُ       دسس  1 (حکَهت سلطٌتٖ هطشٍطِ ٍ لبًَى ٍ هدلس اضبسُ ضَد كبفٖ است

2 

ُ ّبٕ دٌٖٗ، حضَس َّض٘بسأً سّجش اًمالة ٍ فؼبل٘ت  سٍضٌفکشاى هزّجٖ: كل٘ذ ٍاطُ 5  اػتمبدات هشدم ثِ اسالم،  آهَص
ٖ گ٘شد)  129 ظ10ًوشُ دسس 1 (.ثِ ّش ٗک اص هَاسد فَق ثِ صَست تحل٘ل تبسٗخٖ ًوشُ كبهل تؼلك ه

1 

  اداهة راٌّوا در صفحِ دٍم 
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 :كارتست شَاّذ ٍ هذارك تاریخی 6
ٖ تَاًذ اًسبى سا دس سٍٕ صه٘ي ثِ سؼبدت  (الف ُ حل توبم هطکالت ثطش سا ٗبفتِ است ٍ ه هؼتمذ ثَدًذ كِ كوًَ٘سن سا

 .ثشسبًذ
ِ داسٕ هٌؼکس كٌٌذٓ گشاٗص ّب ٍ توبٗالت هٌطمٖ توبم كسبًٖ است  (ة هذػٖ ثَدًذ كِ هکتت ل٘جشال٘سن ٍ ًظبم سشهبٗ

ٖ كٌٌذ  109 ظ8دسس .  كِ دسست فکش ه

1 

  (علل، دالیل، آثار، ًتایج ٍ پیاهذّای تاریخی)سؤاالت تشریحی 

 افضاٗص استثوبس ٍ ثْشُ كطٖ اص كبسگشاى ( گستشش استؼوبس ٍ غبست كطَسّبٕ آس٘بٖٗ ٍ آفشٗمبٖٗ    ة (الف 7

 30 ظ2دسس  (.ركش ٗک هَسد كبفٖ است)

1 

 1 84   ظ6       دسس 5/0 ٍ خلَگ٘شٕ اص خٌگ 5/0تأه٘ي صلح ٍ اهٌ٘ت خْبًٖ 8

ٖ ّب سا اخشاج كٌذ ٍ ثِ الذاهبت خصوبًِ  (سضبضبُ)دٍلت ّبٕ ضَسٍٕ ٍ اًگلستبى اص حکَهت اٗشاى  9 خَاستٌذ كِ آلوبً

 108 ظ 8دسس . چَى سضبضبُ ثِ اٗي دسخَاست تَخْٖ ًکشد ثِ اٗشاى ّدَم آٍسدًذ. ػلِ٘ ّ٘تلش دست ثضًذ

1 

ِ ٍخَد آهذ  دسس   10 ُ إ اص اختالف ّب ه٘بى هدلس ضَسإ اسالهٖ ٍ ضَسإ ًگْجبى دس اداسٓ كطَس ث  1 144 ظ11ثب ثشٍص پبس

 .ّذف هجبسصُ تغ٘٘ش كشد ٍ سشًگًَٖ سطٗن پْلَٕ ّذف ًْبٖٗ هجبسصاى ضذ. 1 11

 .دس صحٌٔ هجبسصُ هَخت ضذ ثس٘بسٕ اص سٍحبًَ٘ى ثِ هجبسصات س٘بسٖ سٍٕ ث٘بٍسًذ (سُ)حضَس اهبم خوٌٖ٘ . 2

 .ػالٍُ ثش سٍحبًَ٘ى ٍ داًطگبّ٘بى، الطبس دٗگشٕ اص خبهؼِ ً٘ض ثِ هجبسصاى پَ٘ستٌذ. 3

ِ تش ضذ. 4  . سّجشٕ اهبم خوٌٖ٘ ثِ ػٌَاى هشخغ دٌٖٗ ثشخست

 .هجبسصاى ثِ ًمص ٍ لذست هزّت دس اٗي صهٌِ٘ تَخِ ث٘طتشٕ ًطبى دادًذ. 5

 (.ركش ٗک هَسد كبفٖ است)

1 

تمَٗت اًگ٘ضُ خْبد ٍ سٍح٘ٔ ضْبدت طلجٖ دس ه٘بى (2تجؼ٘ت كبهل هشدم ٍ هسئَالى اص فشاه٘ي اهبم دس سًٍذ خٌگ؛ (1 12

اٍلَٗت ٗبفتي هسئلٔ خٌگ (4اتحبد ه٘بى ً٘شٍّبٕ هسلح ٍ تمَٗت سٍح٘ٔ فشهبًذّبى ٍ سصهٌذگبى؛  (3خَاًبى اٗشاًٖ؛ 

 155 ظ12دسس     ( ًوش1ُركش دٍ هَسد ّش كذام ).       ثشإ  هشدم ٍ هسئَالى

2 

 20 .ضوي خستِ ًثاشیذ تِ ّوکاراى هحترم، ًظر آًاى در تصحیج اٍراق صائة است 

 هٌظَس اص كل٘ذ ٍاطُ اٗي است كِ اگش داًص آهَصاى دس پبسخ ثِ سؤاالت، فمط ثِ هَاسد ركش ضذُ دس :تَجِ 

. اضبسُ كشدُ ثبضٌذ، ًوشُ كبهل تؼلك ثگ٘شدكل٘ذ ٍاطُ



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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