
 باسمه تعالی

 دقیقه 90 مدت امتحان: 15:30 ساعت شروع: رشته: ادبیات و علوم انسانی 3سؤاالت امتحان درس: تاریخ 

 صفحه 2تعداد صفحه: 31/01/98 تاریخ امتحان: نام و نام خانوادگی:  ه دوم متوسطهپایه دوازدهم دور

 97-98سال تحصیلی  –دانش آموزان سراسر استان ایالم 

 ردیف سواالت بارم

 های صحیح و غلط را مشخص کنید؟جمله 1

 میرزا فتحعلی آخوندزاده یکی از روشنفکران دورۀ قاجار بود که تاریخ نویسی سنتی را به شیوۀ عملی نقد کرد. -الف

 م از پرداخت مالیات معاف بودند. 18طبقۀ فقیر جامعه فرانسه در آستانه انقالب کبیر در قرن  -ب

 های جدید را مسیونرهای اروپایی در ایران تاسیس کردند.مدرسهنخستین  -ج

در زمان نخست وزیری اسداهلل علم آغاز  1340های اصالحی با عنوان اصالحات ارضی در سال نخستین مرحلۀ برنامه -د

 شد.

1 

رد ها دو موهای سمت راست با شمارۀ سمت چپ در ارتباط است؟ )از این شمارهکدامیک از گزینه 1

 اضافی است(

در زمان وی امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ایران  -الف آمریکا و انگلیس -1

 فضل اهلل زاهدی -2 دار انگلیسی به نام دارسی واگذار شد.سال به یک سرمایه 60به مدت 

به پیشنهاد وی توسط نمایندگان دورۀ « موازنۀ منفی » سیاست  -ب مصدق -3

 مظفرالدین شاه -4 تصویب رسید.چهاردهم به 

 مرداد به عنوان نخست وزیر بر سر کار آمد. 28پس از کودتای  -ج ناصرالدین شاه -5

 مرداد حاصل توافق این دو کشور بود. 28طراحی کودتای  -د آمریکا و شوروی -6

 فرانسه و آمریکا -7

 

 

2 

 در جای خالی عبارات مناسب بنویسید.  1

 روزنامه ایران را میرزا صالح شیرازی با عنوان ................. منتشر کرد.اولین  -الف

 یکی از منادیان بیداری و وحدت اسالمی و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی،.............. بود. -ب

 توسط .................... صورت گرفت. 1285صدور فرمان مشروطه در سال  -ج

 هادی سبزواری، کتاب ..................... را به درخواست ناصرالدین شاه قاجار نوشت.حاج مال  -د
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 گزینۀ مناسب را انتخاب کنید؟  1

 امام خمینی کدام حادثه را انقالب دوم خواند؟  -1

 الف( اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان                      ب( تدوین قانون اساسی

 پرسی                                د( عزل بنی صدر از ریاست جمهوریهمهج( برگزاری  

 اولین نماز جمعه تهران به رهبری چه کسی و در چه سالی برگزار شد؟ -2

      1358 -ب( آیت اهلل طالقانی                           1357 -الف( محمد علی رجایی

 1357 -د( آیت اهلل طالقانی                                    1357 -ج( بنی صدر
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 اوج حماسۀ دفاع مقدس ملت ایران در کدام عملیات رقم خورد و در تاریخ به ثبت رسید؟ -3

 آزادی خرمشهر     -آزادی خرمشهر      ب( بیت المقدس -الف( فتح المبین

 آزادی آبادان -آزادی مهران          د( بیت المقدس -ج( ثامن االئمه 

 توسط کدام سازمان صادر شد؟ 598قطعنامه  -4

 الف( سازمان ملل                             ب( جامعه ملل         

 ج( شورای امنیت سازمان ملل              د( مجمع عمومی سازمان ملل

 سواالت کوتاه

 5 شروط نادر برای پذیرش سلطنت در شورای مغان را بنویسید 75/0

 6 منظور از انقالب باشکوه چیست؟  5/0

 7 ترین وزارتخانۀ عصر قاجار چه نام داشت و به ریاست چه کسی بود؟ترین و گستردهپر سابقه 5/0

 8 وار بنویسید؟ها و علل اقتصادی انقالب مشروطه را فهرستدو مورد از زمینه 5/0

 9 هدف رضاشاه از اسکان عشایر چه بود؟ 5/0

 10 امام در پاریس کجا بود؟محل اقامت  25/0

 سواالت تشریحی

 11 های ایران و روس چه بود؟علل شروع دورۀ دوم جنگ 1

 12 در پیمان صلح ورسای در مورد آلمان چه تصمیماتی گرفته شد؟ 1

 13 چرا همزمان با شروع سلطنت رضا شاه، انگلیس در صدد برآمد آلمان را تقویت کند؟ 5/1

 14 شد آمریکا به نفع متفقین وارد جنگ جهانی دوم شود؟ای باعث چه حادثه 1

 15 کدام اقدامات هیتلر به بحران رکود و بیکاری در آلمان پایان داد؟ 1

 16 موسولینی رهبر چه حزبی در ایتالیا بود و با کمک چه ابزاری مردم را تحت نظارت و مراقبت کامل خود در آورد؟ 1

 17 با هم مقایسه کنید؟ سیاست موازنۀ منفی و مثبت را 1

 18 اقدامات انگلستان برای ممانعت از ملی شدن نفت را بنویسید؟ )دو مورد( 1

 19 چه نکاتی در مورد اوضاع ایران برای آمریکا مسلم شد؟ 57های تاسوعا و عاشورا در سال پس از راهپیمایی 5/1

 20 ل شد؟ مرکب از چه کسانی بود؟مجمع تشخیص مصلحت به فرمان چه کسی و به چه منظوری تشکی 5/1

 21 های او از این هجوم را بنویسید؟ترین انگیزه صدام برای هجوم نظامی به ایران و هدفمهم 5/1





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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