
 خدا به نام  
ِِوادگی:انخنامِ ونام   پایان ترم سواالتمونه ن

 «6971ِ–79ِسـالِتـحـصـيلیِ»

  معاصر ایران تاریخ درس:
 8 از 1 ۀصفحِِِِِِِِِِِِِ                        مّدتِآزمون:

ِِشمارۀِصندلی: ِِكالس:

 سوال11ِتعدادِسوال:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنامِدبير: 
ِ پايۀ:  تاريخ:

 

 

 62ال پایان درس  99اردیبهشت ماه از آغاز درس  91توجه: دانش آموزان محرتم توجه داشته باشند که امتحان مستمر نیمسال دوم در 

 را یاد بگیرید. 12ماه دیهای امتحان باشد. برای امتحان پایانی خردادماه نیز باید پاسخ سوالمی

بسیار  اعرتاضیو  انتقادی الف( پس از استعفاء و اخراج رضاشاه و بدون ایجاد یک انقالب و تغییر نظام )رژیم( سیاسی، چرا و چگونه اقدامات -9

ها و محاکامت دادگاه در افکار عمومی و مطبوعات کشور صورت گرفت؟ چرا های حکومتی رضاشاهها و روشاز سیاست ه بسیاریبرعلی یشدید

 مخترص و مفید بنویسید.با ذکر چند مثال ؟ تشکیل شد متعدد عوامل اجرایی او

ها و تشکیل دادگاهبا و  اعرتاضی شدید مخالفت نداشتو  انتقادیب( پادشاه جدید که ولیعهد و فرزند دلبند رضاشاه بود، چرا با آن اقدامات 

 کرد؟ مخترص و مفید پاسخ دهید.فقت محاکامت عوامل اجرایی پدر خود موا

ها و محاکامت عوامل اجرایی رژیم شاه )پهلوی دوم( بالفاصله پس از پیروزی ها و موارد مشرتک میان موارد الف و ب مذکور با دادگاهج( تفاوت

 گیری منایید.تفکیک بنویسید و نتیجه با شدت و پیگیری انقالبی مردم توأم بود را بهانقالب اسالمی که 

، مخترص و مفید مثال مهم از اقدامات منفی ولی بسیار موثر او 2دانید؟ با ذکر ای چه میهای محمد ساعدمراغهسیاست از طرز فکر و الف( -2

 پاسخ دهید.

 روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمان محمدرضا شاه با دولت فلسطین اشغالیایجاد و گسرتش های هایی در مورد هدفب( با ذکر مثال

 گیری منایید.)ارسائیل( مخترص و مفید توضیح داده و نتیجه

 طورکامل بنویسید.در قانون اساسی مرشوطیت ایران را به« پادشاه»های الف( نقش، وظایف و مسئولیت -3

با  ی تغییر منوده است. اکنوندانید در دورۀ مرشوطیت تا پیروزی انقالب اسالمی، در چندین بار و به دالیلی، اصول و مواردی از قانون اساسمی ب(

 مقامات و مسئولیندر  در قانون اساسی تغییرات هامنو نتایج تاثیرات ها، علل، رشایط، زمینه ات،تغییر آن منونه و مثال بسیار مهم از  3ذکر 

 را بنویسید. )چرا تغییر یافت؟ تاثیرات و نتایج هر تغییر؟( مردم در جامعه و سیاسی و اجرایی کشور نیز

 شود؟ مخترص و مفید پاسخ دهید.می یعنی چه؟ در کدام رشایط سیاسی و اقتصادی پیشنهاد و چگونه اجرا« فروش اوراق قرضۀ ملی»الف(  -4

تاثیرات داخلی و خارجی اجرای  ؟مطرح، تصویب و اجرا شد« فروش اوراق قرضۀ ملی»ب( در ایران و در نیمۀ قرن بیستم، چرا و در چه رشایطی طرح 

 چه بود؟ مخترص و مفید پاسخ دهید. آن

های فراوان مرگها و توأم با بیامریهای قحطیهای بروز در مورد علل و زمینهارص ایران در نیمۀ اول قرن بیستم، از تاریخ مع مهم مثال 2با ذکر  -5

  .گیری منائیدبطور کامل توضیح داده و نتیجهدر کشور  و گسرتده

صورت گرفت. مخترص و مفید آمریکائی توسط منایندگان مجلس سیزدهم شورای ملی، چرا و در چه رشایطی  آرتور میلسپوالف( استخدام دکرت  -6

 پاسخ دهید.

 و نتایج اقدامات او را بنویسید.اقدامات ب( وظایف، 

بار چنین ها مواجه شد، اما اینخارجیهای شدید با مخالفت ،ج( چرا استخدام مورگان شوسرت آمریکایی توسط منایندگان مجلس دوم شورای ملی

 .نشد؟ مخترص و مفید پاسخ دهید

با همت و تالش دکرت مصدق که شورای ملی در مورد مذاکرات نفت و تصویب آن  مهای مختلف طرح منایندگان مجلس سیزدهالف( علل و زمینه -7

 د بنویسید.رت گرفت را مخترص و مفیصو  «نه منفیسیاست مواز »و همفکران او تحت عنوان 

توان پیرشو مبانی باشد؟ آیا شهید مدرس را میشهید مدرس اطالعی دارید؟ آیا مشابه طرح مذکور منی« موازنه عدمی»ب( آیا از نظریه معروف 

  ا؟ نظر و استدالل خود را بنویسید.دادهای استقالل طلبانه دانست؟ چر قرار انعقاد چگونگی  سیاست خارجی کشور و

 تحت تاثیر شهید مدرس بود. -در این مورد و موارد مشابه  – دکرت مصدقراهنامیی: آیا 

 



 گیری منائید.را بنویسید و نتیجه رژیبر علیه کمپانی  و الف( علل و نتایج مختلف قیام و جنبش فراگیر بر علیه انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو -8

 گیری منایید.را بنویسید و نتیجه 1331 تیر 33ب( علل و نتایج مختلف قیام ملی 

 گیری منایید.را بنویسید و نتیجه 1342خرداد  15ج( علل و نتایج مختلف قیام مردمی 

 گیری منایید.قیام و جنبش مذکور را استخراج منوده، بنویسید و نتیجه 3ای و مشرتک میان هر د( اصول اساسی، پایه

 فراموش نشود. ،هویت ملی ایرانیان از باستان تاکنوندر پاسخ سوال د، محتوا و اصول راهنامیی: 

، (126-127صفحۀ ) «و درباریانشاه »در مورد مواضع و اقدامات « 32مرداد 28ساز کودتای عوامل داخلی زمینه» عنوان در کتاب درسی، ذیل -9

ها بندی ویژگیها را با شامره ردیف بنویسید. درجهآن ویژگی تا حد امکان، حداکرثویژگی از طرز فکر و مواضع شاه ذکرشده است.  12حدود 

 و ذکر مواضع درباریان الزم نیست.ها آن ویژگی ها(، توضیح)ارجحیت

)« شبکه ِبداِمن»نقش، وظایف و تاثیرات  در مورد -13 )Bedamen طورکامل بهنفت، و مطبوعات بر علیه جنبش ملی ایران و ملی شدن صنعت

 گیری منایید.توضیح داده و نتیجه

ها تاکید املثلتدریس و در موارد مشابه که از قرن نوزدهم آغازشده بود، به یادگیری و کاربردهای این مفاهیم و رضب راهنامیی: دبیر شام در زمان

 منود: 

از ماست که بر ماست. امروزه:  - )چاپیدن، غارت کردن، تسلط برای غارت( بچاپ (را) رو ببین، ده (رارو )کدخدا  – تر برد کاالچو دزدی با چراغ آید، گزیده -

 پهن کردن. )دشمن( فرش قرمز جلوی پای خارجی

دانید؟ دوره هفدهم مجلس شورای ملی چه می و مصوبات(، آثار و نتایج و پایانها ها،طرحاقدامات )سخرنانی در مورد چگونگی انتخابات، -11

 گیری منایید.توضیح داده و نتیجهمخترص و مفید 

 با منایندگان مجلس توجه شود. زیر وقتد اشرتاک و اختالف نظر نخست و به موار  -1راهنامیی:

 ای داشت؟ها بعد، نخست وزیر وقت در مورد رسانجام مجلس هفدهم، چه نظری ابراز کرد و چه فایدهمدت -2

 وزیر و شاه دانست؟ای از تقابل نخسترا نشانه مجلس توان چگونگی پایان آنمیآیا  -3

مینی )ره( در باستان وجود داشته است، چرا امام خدوران  و شاهنشاه در تاریخ ایران ازهای شاه )پادشاه( ایف و مسئولیتکه نقش، وظبا این -12

و  کتاب درسی( نظر، استدالل 154اند؟ )صفحه نستهرا با غارتگری، جنایت و تجاوز به احکام اسالم، مساوی دا« دوستی شاه»، 1342فروردین 

 تحلیل خود را بنویسید.

 اند؟کردند، دانستهادعا می حامیان شاهکه « شاه پرستی»را مرادف و هامنند « تیشاه دوس»در این مورد، آیا ایشان  راهنامیی:

 . توضیح و مثال الزم نیست.های کودتا را نام بربیدالف( کودتا را تعریف کنید یا حداکرث ویژگی -13

ن ب( در نظام مرشوطه سلطنتی )پادشاهی( ایران، چرا هر دو پادشاه پهلوی )پدر و پرس(  از طریق کودتا اقدام منودند؟ آیا برای موفقیت آنا

 داشت؟ نظر و پاسخ خود را بنویسید.وجود ن و دموکراتیک های قانونیروش

منود؟ در چگونه استدالل و دفاع میکودتا و در زمان محاکمه، در مورد غیرقانونی بودن آن  32مرداد  28ج( دکرت مصدق، پس از موفقیت کودتای 

 استدالل و تحلیل خود را بنویسید. مورد استدالل و دفاع ایشان، شام چه قضاوتی دارید؟ نظر و استدالل شاه صحیح است یا دکرت مصدق؟ نظر،

و نتیجه گیری  توضیح دادهامل را به طور ک«  فضای باز سیاسی» هیک( کارتر در مورد ایران معروف بکالن و راهربدی )اسرتاتژ هایسیاست -14

  منایید.

 کارتر نسبت به یکدیگر؟ –نظریات متقابل شاه  -1راهنامیی: 

 ها(؟)راهکار ی آنها و چگونگی اجراها و رشایط سیاسی و اجتامعی کشور، روشعلل، زمینه -2 

 ؟به شاه کارتر یک پیشنهاد بود یا دستورآیا نظریۀ  -3 

 باشد.خارجی این سوال موردنظر منیآثار و نتایج مختلف داخلی و  -4 

اظهار رضایت « فضای باز سیاسی»در مورد یعنی از اجرای سیاست خود  د؟نامی« جزیرۀ ثبات»ان، کشور ما را چرا کارتر در سفر به ایر  -5

 ؟، یا هردواست داشته مفهوم و منظور دیگری کرده است یا

 مرشوطیت را مخترص و مفید بنویسید.نقش، اقدامات و تاثیرات ایالت و عشایر کشور در انقالب  هاییبا مثالالف(  -15

 گیری منایید.و اقدامات رضاشاه در مورد ایالت و عشایر کشور را بنویسید و نتیجه ها، روشهاب( هدف

 گیری منایید.را بنویسید و نتیجه 1342-44های شاه در مورد ایالت و عشایر کشور در سالو اقدامات محمدرضا ها، روشهاج( هدف

 گیری منایید.و اقدامات ایالت و عشایر در انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی را بنویسید و نتیجه د( نقش

 عملیات مرصاد فراموش نشود.)ره( در این مورد فراموش نشود.  نظر امام -1راهنامیی: 



 خدا به نام  
ِِوادگی:انخنامِ ونام   پایان ترم سواالتمونه ن

 «6971ِ–79ِسـالِتـحـصـيلیِ»

  معاصر ایران تاریخ درس:
 8 از 3 ۀصفحِِِِِِِِِِِِِ                        مّدتِآزمون:

ِِشمارۀِصندلی: ِِكالس:

 سوال11ِتعدادِسوال:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنامِدبير: 
ِ پايۀ:  تاريخ:

 

 

 را بنویسید. توضیح الزم نیست. 42خرداد  15الف( حداکرث دستاوردهای قیام  -16

 . توضیح الزم نیست.درا نام بربی 1343-44های در سالجنبش بیداری اسالمی در ایران  ب( حداکرث آثار و نتایج

و  برای مستشاران نظامی آمریکا« یا کاپیتوالسیون درخواست مصونیت قضایی»ویب الیحۀ چگونگی و آثار و نتایج مختلف تص در مورد علل، -17

 گیری منایید.فید بنویسید و نتیجهخدمتکاران آنان، مخترص و م

سالۀ  2533های و با برگزاری جشن 1353شاه در سال  – ؟ نظر و استدالل خود را  بنویسید:صحیح است یا خیر؟ چرا الف( آیا این مطلب -18

  کتاب درسی(  163)صفحۀ  – پیوند زند یشاهنشاهی درصدد برآمد تا حکومت و شخصیت خود را به کوروش پادشاه بزرگ هخامنش

از این  تا اسالمی را نادیده گرفتدن ایران هزار و چهارصد سال مت ن ایران باستان قبل از هخامنشیان و، چندین هزار سال متداو با این اقدام»

 «طریق محبوبیت و مرشوعیت کسب کند

راهربدی )اسرتاتژیک( کوروش هخامنشی و محمدرضا شاه پهلوی را به تفکیک بنویسید و  و ابتدا اصول کالنب( از نظر زمامداری و کشورداری، 

 ، نظر و استدالل خود را بنویسید.خیر؟ با ذکر چند مثال تاریخی پاسخ دهید آیا او پیرو صدیق و راستینی برای کوروش هخامنشی بوده است یا

 –در قرآن است )یک شخصیت سیاسی « ذوالقرنین»کوروش هامن  که مبنی بر این – هندوزیر فرهنگ  –ج( با این که نظریۀ موالنا ابوالکالم  آزاد 

مذهبی ایران موقعیت  جامعۀمیان است تا در ای نکردهرسمی خود به آن اشارههای ها و مصاحبهدر سخرنانیچرا شاه ایران  ،هی در سورۀ کهف(ال

اند یا در صورت اثبات باید نقش هرچه بیشرت مذهبی به خود به اثبات آن شک داشته مشاورین سیاسی و خود او د؟ آیابیشرتی برای خود کسب منای

 شاه(.محمدرضا  –ذوالقرنین  –. )کوروش سیداند؟ نظر و استدالل خود را بنویخواستهاند که منیگرفتهمی

ری گیمخترص و مفید بنویسید و نتیجه ؟در رابطه با هریک از این کشورها چگونه بود 1337-57های الف( سیاست خارجی شاه ایران در سال -19

 .شوروی –آمریکا  –منایید: انگلستان 

به اقدامات و عملکرد او آیا این  با توجه کرد.دانست و معرفی میمی« مستقل ملیسیاست »ب( شاه، سیاست کالن و راهربدی )اسرتاتژیک( خود را 

 ب، نظر و استدالل خود را بنویسید.های مناسیا خیر؟ چرا؟ با ذکر مثال پذیرفتتوان سیاست او را می

اولویت و عنوانی و با شامره ردیف بنویسید. های تبعید در نجف را فقط به صورت در سالفرهنگی امام )ره(  -قدامات سیاسیالف( حداکرث ا -23

 الزم نیست. هریک توضیح

را فقط به صورت عنوانی و پاریس(  حومۀماه در  4حدود اه مدت در نوفل لوشاتو )در زمان اقامت کوت ایشان فرهنگی -ب( حداکرث اقدامات سیاسی

 الزم نیست؟ها آنیت و توضیح وال بنویسید. با شامره ردیف

 عنوانی و با شامره ردیف بنویسید. را فقط به صورت« جنبش دانشجویی در ایران»های الف( از آغاز تا پیروزی انقالب اسالمی، مهمرتین ویژگی -21

 الویت و توضیح الزم نیست.

عنوانی و با شامره ردیف  را فقط به صورت 1373ها و دانشجویان از پیروزی انقالب اسالمی تا پایان سال ها و اقدامات دانشگاهب( مهمرتین ویژگی

 بنویسید. الویت و توضیح الزم نیست.

ها و مهمرتین اقدامات آن از تاسیس تا شها، رو دانید؟ در مورد هدفچه می« های کشوراسالمی دانشگاه هایدفرت تحکیم وحدت انجمن»ج( از 

 .مخترص و مفید توضیح دهید 1373پایان سال 

 موفق شد؟ توانست و منایید که چرا شاه، جوانان و دانشجویان را نتوانست جذب مناید و امام خمینی )ره( های الزم، استداللد( با ذکر مثال

 توضیح الزم نیست. را نام بربید. 1357 پایان آذر ریور تاالف( مهمرتین حوادث و مسائل انقالب اسالمی از شه -22

 گیری منایید.دانید؟ مخترص و مفید بنویسید و نتیجهچه میدر ایران و اقدامات ماموریت ژنرال هایزر  ها، هدفعلل از ب(

 1357بهمن  22 پیروزی انقالب اسالمی دردی تا  22 از در یک ماه، اجتامعی ارتش شاه –های روحی های نظامی و وضعیتالف( موقعیت -23

اطاعت یا  افرسان و فرماندهان ارشد دربا فرماندهی شاه، ارتش شاه:  اسب، نظر و تحلیل خود را بنویسید.های منها و منونهچگونه بود؟ با ذکر مثال

 داران و رسبازان.ها و مردم، افرسان و فرماندهان جزء درجهمقابل آمریکائی در

 گیری منایید.بنویسید و نتیجه )کودتای نوژه( را به تفکیک 59تیر  13و  57بهمن  19کودتای  2ب( علل و نتایج 



 سال خواهید کتابی در موردحوادث و مسائل مختلف داخلی و خارجی انقالب و نظام جمهوری اسالمی از پیروزی تا پایانفرض کنید می -24

فصل  12 باید کتاب شام حداقلتاریخی بنویسید. توضیح الزم نیست،کتاب خود را با رعابت ترتیب  هایفصلید. فقط عناوین تالیف منائ 1363

 )عنوان اصلی( داشته باشد.

چگونه بود؟ رابطه  ، مدیریت و حکومت )زمامداری و کشورداری( در انقالب و نظام جمهوری اسالمی1373تا پایان سال  1361از آغاز سال  -25

  های مناسب، پاسخ خود را بنویسید.ها و منونهکنید؟ با ذکر مثالو مردم را چگونه ارزیابی و تحلیل میارکان حکومت 

 استدالل و تحلیل خود را بنویسید. سپس نظر، وادث و مسائل این دوره را نوشته،مهمرتین حبا دوره بندی، راهنامیی: ابتدا 

سیاسی را مخترص و مفید توضیح داده، از نظر مردم و جامعه، عملکرد  هاین احزاب و گروهیامورد از  3ها و اقدامات اندیشه سیاسی، روش -26

 گیری و ارزیابی منایید.مورد را نتیجه 3هریک از آن 

 حزب جمهوری اسالمی -5فدائیان اسالم  -4سازمان مجاهدین خلق ایران  -3های فدائی خلق ایران سازمان چریک -2نهضت آزادی ایران  -1

د انقالب داخلی و خارجی جهت سقوط و نابودی جمهوری و ض دشمنانحداکرث اقدامات مهم، اصلی و موثر  1358-62های در فاصلۀ سال -27

 توضیح الزم نیست. .اسالمی را فقط نام بربید

 .گیری مناییدداده و نتیجهمیلی را مخترص و مفید توضیح تا آغاز جنگ تح 1359از آغاز سال  ،ماه6طی  اجتامعی ایران –اوضاع سیاسی  -28

 .)این حزب را معرفی کنید( را بنویسید. «حزب رستاخیز ملت ایران»ها و علل تاسیس الف( ویژگی -29

 .)این حزب را معرفی کنید( را بنویسید.« حزب بعث عراق»ها و علل تاسیس ب( ویژگی

 ید.ئمناگیری ج( موارد مشرتک و متفاوت دو حزب مذکور را بنویسید و نتیجه

 میان ایران و عراق را بنویسید.« رعهدنامۀ الجزای»ها و علل انعقاد الف( زمینه -33

 ید.شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط جمهوری اسالمی ایران را بنویس 598هاو علل پذیرش قطعنامۀ ب( زمینه

 ید.گیری منائنتیجهکور را بنویسید و ج( نکات مشرتک و متفاوت دو عهدنامه و قطعنامه مذ 

 گیری منایید.در ایران را بنویسید و نتیجه« جنگ رسد»های ویژگی و ورود ها، عللزمینهمثال بسیار مهم و موثر،  2با ذکر الف(  -31

به صدام ی متحدشده و ها در جنگ تحمیلی برعلیه انقالب و نظام جمهوری اسالمهای شدید دو بلوک رشق و غرب، چرا آنب( با وجود رقابت

 منودند؟ مخترص و مفید توضیح دهید.گسرتدۀ نظامی و غیر نظامی  و دهای متعدکمک

سال جنگ تحمیلی و  8طوالنی  حد در حفظ صلح جهانی، آیا در دورانهای بین املللی سازمان ملل متوظایف و مسئولیت ،ج( باتوجه به نقش

 ی، نظر و استدالل خود را بنویسید.هایخود عمل منود یا خیر؟ چرا ؟ با ذکر مثالبه طور دقیق و قانونی به وظایف این سازمان دفاع مقدس، 

 گیری منایید.را بنویسید و نتیجه های ایران و روسیهالف( سیاست خارجی، مذاکرات و قراردادهای ایران در دورۀ اول جنگ -32

 گیری منایید.جنگ تحمیلی را بنویسید و نتیجهسیاست خارجی جمهوری اسالمی در دورۀ مذاکرات و  ،هاییب( با ذکر مثال

 های امام )ره( فراموش نشود.نظریات، دستورات و راهنامییهایی از ذکر منونه: ب راهنامیی

 گیری منایید.بنویسید و نتیجهبه تفکیک  ب را هال الف وج( موارد مشرتک و متفاوت میان سوال

 گیری منایید.جنگ تحمیلی را به تفکیک بنویسید و نتیجه ها و مراحلاست در دورهو جناح ر الف( نظریات و اقدامات اقتصادی جناح چپ  -33

 دانید؟ مفید و مخترص پاسخ دهید.یدر زمان جنگ تحمیلی چه م« دفرتچۀ بسیج اقتصادی»ب( از 

در زمان جنگ تحمیلی و دفاع « ه و خط مقدمجبه»چگونگی ارتباط آن با  ها وهایی، ویژگیبا ذکر مثال یعنی چه؟« پشت جبهه»الف( اصطالح  -34

 مقدس را مفید و مخترص بنویسید.

 ایران و روسیه را بنویسید. هایدر جنگ« جبهه و پشت جبهه»هایی وضعیت عمومی و کلی ب( با ذکر مثال

)مقایسه و  یسید.بنو رادر موضوع مذکور طی آن دو جنگ مهم معارص  ، نظر و تحلیل خودایبه صورت مقایسه و های الف و بج( باتوجه به سوال

 جنگ( 2تحلیل جبهه و پشت جبهه در هر 

 .(214گیری منایید. )کتاب درسی، صفحۀ ترص بنویسید و نتیجهمفید و مخ« صدام و حامیانش در جستجوی چاره»الف( در مورد  -35

 گیری منایید؛تند بنویسید و نتیجهمسو ب( با ترکیب این اصطالحات و اسامی، یک مطلب کوتاه 

 .د، از کرخه تا راینیلی و دفاع مقدس، سازمان ملل متحشیمیایی، جنگ تحم هایگازها و جنگ

 گیری منایید.و نتیجهر را مقایسه الف( وضعیت عمومی و کلی چگونگی نگاهداری ارسای ایرانی و عراقی در هر دو کشو  -36

 بنویسید. و مفید مخترصراتی داشت؟ و چگونه اتفاق افتاد و چه تاثی چه زمانی ب( آزادی ارسای هر دو کشور

 دانید؟ مخترص و مفید بنویسید.در زمان محمدرضا شاه چه می «پیامن بغداد»در زمان رضاشاه و  «پیامن سعدآباد»الف( از محتوای  -37

 گیری منایید.پیامن مذکور را بنویسید و نتیجهب( نکات مشرتک دو 



 خدا به نام  
ِِوادگی:انخنامِ ونام   پایان ترم سواالتمونه ن

 «6971ِ–79ِسـالِتـحـصـيلیِ»

  معاصر ایران تاریخ درس:
 8 از 5 ۀصفحِِِِِِِِِِِِِ                        مّدتِآزمون:

ِِشمارۀِصندلی: ِِكالس:

 سوال11ِتعدادِسوال:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنامِدبير: 
ِ پايۀ:  تاريخ:

 

 

 های "ساواک" را به صورت عنوانی و با شامره ردیف بنویسید. ازجحیت و توضیح الزم نیست.الف( حداکرث ویژگی -38

 ب( تاثیرات و نتایج مختلف "اقدامات ساواک" در برقراری امنیت و حاکمیت ملی را بنویسید و نتیجه گیری منایید.

 مخترص و مفید است. 38این سوال پاسخ توجه کنید.  53یی: به سوال تحلیلی راهنام

ها و شد؟ با ذکر منونهالف( به نظر شام در چه رشایطی، جنبش ملی ایران و ملی شدن صنعت نفت به آن نحو که اتفاق افتاد، واقع منی -39

 پاسخ خود را بنویسید. ،به صورت استداللیو های مهم مثال

 های مهم به صورت استداللی پاسخ خود را بنویسید.ها و مثالشد؟ با ذکر منونهشام در چه رشایطی، انقالب اسالمی به آن نحو که اتفاق افتاد، واقع منی به نظرب( 

 راهنامیی: استقالل، وابستگی، قانون اساسی.

 ( مخترص و مفید بنویسید و نتیجه گیری منایید.31/3/63الف( در مورد تحصیالت، تخصص و اقدامات مختلف شهید چمران تا شهادت ) -43

در جریان یکی از شهدای معروف  یا -این مجاهد واقعی"خط امام )ره(  –چی( مرحومه خانم دباغ )حدیده زندگینامه مورد پاسخ دهید: 1فقط به ب(

 نتیجه گیری منایید.دوره ترور را مخترص و مفید بنویسید و یکی از شهدای یا  ،جنگ تحمیلی انقالب اسالمی و

 کنید نیز انتخاب منایید.که رفت و آمد می مرتوهای ها و یا ایستگاهتوانید از اسامی بزرگراهراهنامیی: به غیر از اسامی کتاب درسی می

های علمیه و حوزه یهای نوین و رضور برنامه ، لزوم تغییردر مورد بیداری اسالمی اسدآبادی نظریات و پیشنهادهای سید جامل الدینالف(  -41

 اقدامات او الزم نیست. . رشحچگونگی تربیت طالب را بنویسید

 الله العظمی بروجردی در مورد مذکور را به طور کامل بنویسید.نظریات و اقدامات آیتب( 

 منایید.گیری اید؟ نظر و پاسخ خود را بنویسید و نتیجهج( آیا نکات و موارد مشرتکی در پاسخ الف و ب یافته

 توضیح الزم نیست. نام بربید. در کشورهای اسالمی و مسلمین جهان راگیری بیداری اسالمی ساز در شکلحداکرث عوامل زمینهاز قرن نوزدهم الف(  -42

های ست. ویژگیهای بیداری اسالمی دانسته شده ا، یکی از مراکز و خاستگاه)کشور مرص( مرص از زمان عثامنی تا استقالل کاملقلمرو ب( چرا 

 متعدد آن را بطور کامل بنویسید.

 محمدعلی پاشا مناسب است. باستانی، فاطمیون و االزهر، ناپلئون و ذکر سوابقشام مقدمه و پاسخ راهنامیی: در 

 ها و آثار و نتایج اقدامات "فدائیان اسالم" را بنویسید.ها، روشالف( هدف -43

 اقدامات "اخوان املسلمین" را بنویسید.ها و آثار و نتایج ها، روشب( هدف

 گیری منایید.نظر و پاسخ خود را بنویسید و نتیجه اید؟کی میان پاسخ الف و ب یافتهنکات و موارد مشرت  آیاج( 

)موضوعات  های بیداری اسالمی در جهان تا کنون را به طور کامل و ابعادی( بر جریان1989/1357تاثیر پیروزی انقالب اسالمی ایران ) -44

 (؟ها و مردم مسلامن و حتی غیر مسلامنملت در کشورها و مقامات؟ روشنفکران؟: 26و  25های درسیری منایید. )گبنویسید و نتیجه مختلف(

سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران، تاثیرات خود را نشان داد؟ مفید و مخترص توضیح  33الف( چرا بیداری اسالمی در مرص، بعد از حدود  -45

 گیری منایید.داده و نتیجه

 فرار شاه به مرص فراموش نشود. هنامیی: کمپ دیوید و نتایج مختلفرا

 دانید؟ به طور کامل بنویسید.ب( از بیداری اسالمی در بحرین چه می

 شام؟ مقدمه و پاسخ در تاریخ؟ درامیی: ایران و بحرین راهن

 گیری منایید:ها( مقایسه، استدالل و نتیجهدوره و در این موارد )شاخص 2در این  -46

بهمن  22سال اول پیروزی انقالب اسالمی )از  13( و در کمی بیشرت از 1355تا  1345سال حکومت محمدرضا شاه )از  13دورۀ مورد مقایسه: 

 های مردمی و ملی آن(ملت و ملیت )هویت ملی با متام ویژگی -1ها( )شاخص موضوعات: (،1367تا پایان سال  57

 زن و زنان -2       

 جوان و جوانان، دانشگاه، دانشجویان و اساتید  -3       

 حاکمیت ملی )استقالل کشور( -4            

 امام خمینی )ره( قرار دارد. –ها و اقدامات شاه اید که در محتوای سوال نوعی مقایسۀ طرز فکر، روشراهنامیی: حتامً متوجه شده



)میلیتاریسم و حکومت  مناید؟ مخترص و مفید بنویسید.می ادارهرا  کشور چه نوع حکومتی است و چگونه« ارتش ساالر»الف( حکومت  -47

 میلتیاریستی؟( آیا حکومت رضاشاه، یک حکومت ارتش ساالر بود؟ چرا؟ استدالل خود را بنویسید؟

 تکنوکراسی –های اصلی و مهم هریک را بنویسید: بوروکراسی دانید؟ ویژگیازین دو اصطالح چه میب( 

توان ترکیبی از موضوعات مذکور )الف و ب( دانست یا خیر؟ چرا؟ را می سقوطتا  32مرداد  28ج( آیا حکومت پهلوی دوم بعد از پیروزی کودتای 

 گیری منایید.نظر و استدالل خود را بنویسید و نتیجه

 مورد را توضیح دهید:های تشکیل و آثار و نتایج هر مورد را انتخاب منوده، زمان، علل و زمینه 3فقط  -48

 انقالب فرهنگی -4 شورای ریاست جمهوری -3 شورای انقالب اسالمی -2 شورای سلطنت -1

 گیری منایید.شخصیت فرهنگی و مبارز سیاسی برعلیه حکومت شاه را مخترص و مفید بنویسید و نتیجه 2طرز فکر و نظریات فقط  -49

 لله سعیدیاآیت -3    شهید مطهری -2    دکرت رشیعتی -1

 گیری منایید.بنویسید و نتیجهو تاریخی مستند  را به صورت یک مطلب کوتاه،های الزم، پاسخ خود ها و منونهدانید؟ با ذکر مثالاز "ساواک" چه می -53

 هر کشوری باید برای حفظ امنیت خود کوشش مناید. -1راهنامیی: 

 تشکیالتی در داخل و خارج از کشور؟های ستادی و زمان و علل تاسیس، چگونگی توسعه و پیرشفت -2 

 های بین املللی حقوق برش؟سازمان -3 

 زندانیان سیاسی؟ چگونگی رفتار با و در مورد های حفظ امنیت کشور در جامعههای تخصصی و روشدوره -4 

 شعاری نباشد. ید مستند و استداللی باشد.که مطلب کوتاه شام با شوداکید میت -5 

و بر  یهای متعدد و اصلی آن را بنویسید. پاسخ شامباید کامالً علمل و دقیق تعریف کنید و یا ویژگیب" یعنی چه؟ به طور کامالف( "انقال  -51

 باشد.« جامعه شناسی سیاسی»اساس محتوا و مفاهیم 

های اصلی، مهم و راهربدی )اسرتاتژیک( انقالب اسالمی ایران را به صورت عنوانی و با شامره ردیف بنویسید. ها و ارزشها، هدفحداکرث آرمانب( 

 توضیح الزم نیست.ارجحیت و 

ها آمده و دبیر شام به آن پیروزی انقالبج( باتوجه به  مطالب و نکاتی که در "فلسفۀ تاریخ و جامعه شناسی سیاسی" در مورد علل، چگونگی آغاز و 

ا و چگونه پرداخته و تدریس منوده، انقالب اسالمی ایران از چه زمانی و چگونه از مرحلۀ انتقاد و اعرتاض به مرحلۀ قیام و جنبش رسید؟ در واقع چر 

 اسخ دهید.هایی پها و مثالبه مرحلۀ براندازی رسید؟ با ذکر منونه امام )ره( و مردم، اصالح طلبی

ها سال، کشور ما به عنوان یک کشور مستقل، عضو رسمی سازمان ملل متحد بوده است. در این صورت چرا دریکی دانید که طی دهالف( می -52

 تاکید شده است. نظر و استدالل خود را بنویسید.« استقالل و استقالل طلبی»از شعارهای اصلی و محوری انقالب اسالمی، به 

 اید که سوال، مربوط به این شعار محوری است: استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی.متوجه شدهراهنامیی: 

 فراموش نشود.« استقالل کشور و حاکمیت ملی»رابطۀ 

 استدر آغاز و ابتدای شعار نیامده است؟ اهمیت کدام یک بیشرت « خواهیآزادی و آزادی»در شعار محوری موردنظر چرا ب( با توجه به سوال الف، 

 چرا؟ نظر و استدالل خود را بنویسید. )استقالل یا آزادی؟

های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی را به تفکیک و واضح ، سال و موضوع هریک از انتخاب1368تا پایان سال  1358از آغاز سال  -53

 م رئیس جهور منتخب و پیروز را نیز بنویسید.باشد. برای هر انتخاب، ناای مجلس مورد نظر منیدورههای میانبنویسید. انتخاب

 هایی، حداکرث دستاوردهای سیاسی انقالب و نظام جمهوری اسالمی را بنویسید.با ذکر مثالالف(  -54

 و نظام جمهوری اسالمی را بنویسید.هایی، حداکرث دستاوردهای فرهنگی انقالب ب( با ذکر مثال

های نوین در انقالب و نظام جمهوری اسالمی را به طور کامل های علمی و فناوریهای مختلف پیرشفتجنبههایی، دستاوردها و ا ذکر مثالب -55

 بنویسید و نتیجه گیری منایید.

ها و پیشنهادها، نظر حلراهارائۀ ها و استقالل کامل اقتصادی در کشور کدامند؟ از دیدگاه آسیب شناسی و الف( موانع و مشکالت پیرشفت -56

 را بنویسید. خود

ها را که ایشان در های حکومتی و کشورداری در میان مسئولین و مردم کدامند؟ حداکرث آنب( از دیدگاه مقام معظم رهربی، علل و عوامل آسیب

 گیری منایید.اند را بنویسید و نتیجههشدار داده 1373ماه دی

 امل الدین اسدآبادی از آغاز تا کنون را به طور کامل توضیح دهید.ها و آثار و نتایح اقدامات سید جنظریات، اقدامات، روش -57

 اروپا؟ در هند؟ ایران؟ مرص؟ -1راهنامیی: 

 اند؟اند و چگونه عمل کردهو بودههای بسیار معترب جهان اسالم، تحت تاثیر اکدام یک از شخصیت -2 



 خدا به نام  
ِِوادگی:انخنامِ ونام   پایان ترم سواالتمونه ن

 «6971ِ–79ِسـالِتـحـصـيلیِ»

  معاصر ایران تاریخ درس:
 8 از 7 ۀصفحِِِِِِِِِِِِِ                        مّدتِآزمون:

ِِشمارۀِصندلی: ِِكالس:

 سوال11ِتعدادِسوال:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنامِدبير: 
ِ پايۀ:  تاريخ:

 

 

)سوره کهف( باشد، چرا در آیات مربوط به "ذوالقرنین" آزادی یهودیان و اجازه و الف( اگر کوروش هخامنشی، هامن "ذوالقرنین" در قرآن مجید  -58

ی موضوع  مذکور جنبۀ مذهبی و معنو  فرمان بازگشت به رسزمین خود و تعمیر و بازسازی معابد آنان ذکر نشده است؟ توجه داشته باشید که اساساً 

 رود در قرآن مجید ذکر شده باشد.دارد و انتظار می

، متام محققین و 19-23ا تاسیس و ساخنت "تخت جمشید" به پادشاه اساطیری ایران نسبت داده شده است؟ توجه داشته باشید در قرن چر ب( 

و پادشاهان بعدی هخامنشی آن را توسعه داده و تکمیل  ه"تخت جمشید" توسط داریوش هخامشی ساخته شدکه اند دانستهایران شناسان می

 چرا نام آن تغییر نکرده است؟ و اساساً چرا به "جمشید" نسبت داده شده است؟ )علت نامگذاری آن چیست؟(اند. بنابراین منوده

 2533، واقعاً و عمالً 1353ساله شاهنشاهی در سال  2533های قبل از میالد تا برگزاری جشن 539آیا از زمان تاجگذاری کوروش در سال ج( 

دهد؟ نظر و استدالل خود را بنویسید. برخی پایان این ستمر داشته یا فقط یک فاصلۀ زمانی را نشان میسال شاهنشاهی در ایران بوده و ادامۀ م

 اند، البته این نکته در پاسخ شام تاثیر اساسی ندارد.و آغاز پادشاهی پهلوی دوم دانسته 1323مدت طوالنی را سال 

سخن گفت؟ در واقع آیا تاریخ، « علم تاریخ»توان از ایطی و چگونه؟ آیا میبشوند؟ در چه رش « علمی»می توانند  الف( آیا موضوعات تاریخی، -59

 علمی است؟ نظر و استدالل خود را بنویسید.

 راهنامیی: مشکالت علمی شدن تاریخ فراموش نشود.

ها و نظریات )مکاتب( فکری و مورد از این سیستم 3ر( در فقط شهتوپیا، آرماناآرمانی )جامعۀ های مهم و اصلی و چگونگی تشکیل ب( ویژگی

 مذهبی را مخترص و مفید توضیح دهید:

 خاصه شیعه –در اسالم  -4   در دین زرتشت -3  در مسیحیت -2  در یهودیت -1

 در مارکسیسم -6   در لیربالیسم و نولیربالیسم -5

 ط وقوع و اصول مهم تغییر و تحول اجتامعی در یک جامعه و کشور را بنویسید.رشایزمان، الف( باتوجه به اصول علوم اجتامعی،  -63

)یا انقالب شاه و مردم(، « انقالب سفید» ها، رشایط سیاسی و اجتامعی و تغییر و تحول مورد انتظار درب( باتوجه به پاسخ الف و باتوجه به هدف

 گیری منایید.ب اسالمی را بنویسید و نتیجهنتایج و تاثیرات مختلف تاریخی آن از آغاز تا پیروزی انقال 

 های اجتامعی برخوردار بود یا خیر؟ چرا؟راهنامیی ب: آیا از یک اصول علمی و درک واقعیت

گیری ی محمدرضا شاه و فرح را مقایسه و نتیجهگالف( باتوجه به اوضاع دربار و خانواده سلطنتی، روابط و نظریات سیاسی، اجتامعی و فرهن -61

 منایید) فرح دیبا، همرس و نایب السلطنه(

 گیری منایید.ها، نظریات و اقدامات ارشف )خواهر شاه( را بنویسید و نتیجههایی اصلی و مهم، موقعیتب( با ذکر مثال

 چگونه بود؟ مخترص و مفید بنویسید. 1354، کشور مرص را انتخاب کرد؟ روابط ایران و مرص از حدود سال 1357دی  26چرا شاه در زمان فرار خود در الف(  -62

 را مخترص و مفید بنویسید و نتیجه گیری منایید. 1359ب( حوادث و وقایع مهم و موثر زندگانی شاه از فرار تا فوت در مرداد 

 دستور کارتر به سادات؟ -1فراموش نشود: خود این موارد در پاسخ راهنامیی: 

 در واقع چرا او از مرص به کشورهای آمریکای مرکزی "پرتاب" شد؟ -2      

 سفر به آمریکا و تاثیرات آن؟ -3         

 گیری منایید.دانید؟ مخترص و مفید بنویسید و نتیجهالف( از محتوای نامه امام )ره( به گورباچف چه می -63

 گیری منایید." بعد از جنگ تحمیلی را مخترص و مفید بنویسید و نتیجهب( الگوهای کالن، برنامه و اصول اقتصادی "دوران سازندگی

 (آن؟ آثار و نتایج کند؟یسم یعنی چه و چگونگی عمل میگیری منایید. )ترورهای "تروریسم" را بنویسید و نتیجهها و روشالف( اصول فکری، هدف -64

 های اختالفی )متفاوت( ناسیونالیزم و نژادگرایی را بنویسید.گرایی( و نیز ویژگیهای "ناسیونالیزم" )ملی ها و روشب( اصول فکری، هدف

 کالن و اسرتاتژیک را بنویسید: متفاوت و اختالفی میان این نظریات های مشرتک و هامهنگ یاج( در تاریخ معارص ایران، ویژگی

 ناسیونالیزم )ملی گرایی( -1

 نژاد گرایی -2

 اسالم -3



 گیری منایید:ها را بنویسید و نتیجهگرایی و نژاد گرایی از دیدگاه این شخصیتالف( اسالم  -65

 یارس عرفات –عبدالنارص  –امام خمینی )ره( 

انقالب  ب( در آغاز و با وجود ضدیت شدید یارس عرفات و قذافی بر علیه آمریکا و ارسائیل، چرا در زمان جنگ تحمیلی و به تدریج از امام خمینی و

 ( و مستقیم و غیرمستقیم به صدام پیوستند؟ مخترص و مفید پاسخ دهید.شدند )فاصله گرفتندور اسالمی د

 را بنویسید و یا آن را تعریف کنید؟« صهیونیزم»های الف( حداکرث ویژگی -66

 را بنویسید و آن را تعریف کنید؟« فراماسونری»های ب( حداکرث ویژگی

تا پیروزی انقالب اسالمی، وحدت و اشرتاک نظر و عمل  1335در تاریخ معارص ایران و از حدود سال ج( با ذکر چند مثال اصلی و بسیار مهم 

 گیری منایید.صهیونیزم و فراماسونری را مخترص و مفید بنویسید و نتیجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکوهی -موفق باشید             


