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 (52/0را مشخص کنید.)هر مورد  صحیح و یا غلطجمله های  1

 از آثار تاريخي مهم عصر غزنوی مي باشد. همداني اللّه فضل رشیدالدين خواجه اثر التواريخ کتاب جامعالف(

 .با يک تهاجم خارجي از سوی افغان ها پايان يافت داشت، ي نابسامانوضعیت ب(حکومت صفويه در حالي که

 او غنايم گردآوری محل بیشتر وکالت نکرد،مشهد انتخاب خود پايتخت عنوان به را شهریه افشار نادر شا ج(

 .است بوده

 .در پي قتل ولیعهد اتريش و همسرش در شهر سارايو به دست يک صرب ملي گرا جنگ جهاني اول آغاز شدد( 
 

1 

 ( 52/0ست. )هر مورد ا ارتباطکدام يک از گزينه های سمت چپ با شماره های سمت راست در  5

 دو مورد در ستون ب اضافي است.

 ب الف
 مظفرالدين شاه – 1 پادشاه غزنوی که در نبرد دندانقان از سلجوقیان شکست خورد. –الف

 انورسادات – 5 کشور انگلیس در زمان حکومت وی به قدرت اول جهان تبديل شد. –ب

 ناصرالدين شاه – 3 اه قاجار گشايش يافت.نخستین دوره مجلس شورای ملي با حضور اين پادش –ج

 سلطان مسعود  – 4 رئیس جمهور مصرکه با وساطت آمريکا، با اسرائیل در مسئله فلسطین سازش کرد.–د

 کرامول - 2 

 ملکه ويکتوريا -6
 

 

1 

 ( 52/0را با کلمات ذيل پر کنید. )هر مورد  جاهای خالی 3

 

 پیشوا ( –دوچه  –خزعل  –کوچک خان جنگلي  –مدرسه دارالفنون  –ر مدرسه سپهساال –ياسا  –) تزوکات  

 

 را به وجود آورد. ..........................................الف( تیمور گورکاني در زمان حکومت خود مجموعه قوانیني به نام 

 بود. ..........................................ب(گل سرسبد مدرسه های جديد در دوره قاجاريه 

 افزايش يافت. ..........................................ج( محبوبیت رضاخان پس از سرکوبي شورش های مختلف از جمله شورش 

 .میدنا  ..........................................موسولیني پس از پیروزی در انتخابات مجلس ايتالیا، قدرت را يکپارچه کرد و خود را د( 

 

1 
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 ( 52/0را انتخاب کنید. )هر مورد  گزینه های مناسب 4

الف( فرش اردبیل به سفارش کدام پادشاه صفوی برای پیشکش به مقبره شیخ صفي الدين اردبیلي بافته شده 

 است؟
 (شاه عباس دوم4      شاه عباس اول         (3         شاه تهماسب اول    (2             شاه اسماعیل       (1

 ب (هنر تئاتر در دوره قاجاريه به همت چه کساني در ايران گسترش يافت؟
 سفیران ایراني در اروپا               (2                  سفیران اروپایي در ایران                             (1
 (دانشجویان ایراني اعزام شده به اروپا4                                   مسیونرهای اروپایي در ایران       (3

 ج(محمد علي شاه قاجار به چه بهانه ای فرمان حمله به مجلس را صادر کرد؟
 س               تدوین متمم قانون اساسي به وسیله نمایندگان مجل (2              سوء قصد نافرجام به جان خود                          (1
 ( ناسازگاری مجلس شورای ملي با محمد علي شاه4                  توهین به محمد علي شاه در نشریات              (3

 ؟نمي باشدد (کدام گزينه از اقدامات هیتلر 
 از جاده ها و راه آهن            ساخت شبکه وسیعي (2               لغو قرارداد ورسای                                      (1
 راه اندازی کارخانه های بزرگ (4                      اشتراکي کردن مزارع کشاورزی               (3

1 

 نمره( 1) هر مورد يخيتار میمفاه اي اصطالحات فیتعر 2

 ب(جامعه ملل                  الف(محاکم شرع                                                            

5 

  کوتاه پاسخ :سؤاالت  

2/0 چنگیز خان مغول به چه بهانه ای فرمان هجوم به ايران را صادر کرد؟ 6  

2/0 .يکي از عواملي که موجب رونق اقتصادی در دوره کريم خان زند شد را بنويسید 7  

2/0 .کبیر برای قدرتمند شدن روسیه را نام ببريديکي از اقدامات پتر 8  

2/0 چه بود نتیجه سیاسي نوگرايي که ناصرالدين شاه از آن وحشت داشت ، 9  

2/0 قیام استقالل طلبانه مهديون در کدام کشور و علیه کدام کشور استعمارگر صورت گرفت؟ 10  

 کار بست شواهد مدارک تاریخی)بیشتر بدانیم( 11
 فراماسونری

است و فراماسونری در اصطالح به جمعیت و تشکیالتي مخفي « بنای آزاد» ن از نظر لغوی به معنای فراماسو

م تأسیس شد و به تدريج در سرتاسر جهان  گسترش يافت.جدايي دين از  18گفته مي شود که در قرن 

رود به اين سیاست و ارزش های حقوق بشری از جمله آموزه های مورد تأکید تشکیالت فراماسونری بود. و

تشکیالت  شرايطي داشت و اعضا پس از عضويت در لژهای فراماسونری، تعهد مي سپردند که اسرار لژ را افشا 

فراماسون ها در هر کشوری به همین سبب، ايرانیان به تشکیالت فراماسونری ، فراموش خانه مي گفتند . نکنند.

 علمي را جذب خود کنند.سعي  مي کردند  شخصیت های برجسته سیاسي ، اقتصادی و 

سابقه آشنايي ايرانیان با جمعیت های فراماسونری به اوايل دوره قاجار بر مي گردد. میرزا عسکرخان ارومي 

 نخستین ايراني بود که به عضويت لژ فراماسونری درآمد. افشار، فرستاده فتحعلي شاه به دربار ناپلئون بناپارت،

 ( نمره 1)  بر چه اموری تأکید داشت؟الف(آموزه های تشکیالت فراماسونری 

 ( 2/0)  ب(چرا ايرانیان تشکیالت فراماسونری را فراموش خانه مي نامیدند؟

2/1  
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  )تاریخی پیامدهای و نتایج آثار، دالیل، علل،( تشریحی سؤاالت 

 1 شور اقدام به نشر روزنامه به زبان فارسي کردند؟چرا در دوره قاجاريه برخي از روزنامه نگاران در خارج از ک 15

72/0 نظام اقطاع چگونه موجب ضعف و زوال حکومت سلجوقي شد؟ 13  

 1 شاه عباس اول صفوی چگونه موفق به بیرون راندن پرتغالي ها از خلیج فارس شد؟ 14

 1 ؟نیاوردتالیا موفقیت چنداني به دست چرا حکومت قاجار در برقراری ارتباط با کشورهايي نظیر آمريکا،اتريش و اي 12

 1 دو مورد از عمده ترين چالش ها و مشکالت حکومت مشروطه را نام ببريد. 16

52/1 های آلماني را متوقف کردند؟وروس ها چگونه در جنگ جهاني دوم پیشروی نیر 17  

 1 وضیح دهید.دوره اول نخست وزيری وی ( را ت ) علت استعفای دکتر مصدق از نخست وزيری 18

 1 در زمان نخست وزيری اسداهلل علم چه تغییراتي در قانون انتخابات انجمن های ايالتي و واليتي رخ داد؟ 19

 1 دو مورد از داليلي که سبب شد امام خمیني ، بني صدر را از فرماندهي کل قوا برکنار نمايد را بنويسید. 50

 1 بنويسید.نقشي را ايفا نمودند و چه خدماتي انجام دادند؟ دو مورد زنان ايراني در هشت سال دفاع مقدس چه  51

 50 پیروزباشید                                                                جمع نمره  
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(                     52/0الف( غلط ) 1  

            (  52/0ب( غلط )

(                    52/0صحیح )ج(   

(52/0د( صحیح )  

1 

                      )سلطان مسعود(    4الف( 2

 )ملکه ويکتوريا( 6ب( 

     )مظفرالدين شاه(                      1ج( 

 (  52/0) هر مورد              )انورسادات(  5د( 

1 

 (                          52/0تزوکات  ) الف( 3

 (    52/0ب( مدرسه دارالفنون )

    (                              52/0ج( خزعل )

 (        52/0د( دوچه) 

1 

 (                            52/0)شاه تهماسب اول ()5الف( 4

    ( 52/0ام شده به اروپا()راني اعز)دانشجويان اي 4ب(

 (             52/0)سوء قصد نافرجام به جان خود()1ج(

 (52/0)اشتراکي کردن مزارع کشاورزی() 3د(

1 

 اين در .کردند مي فصل و حل را ارث و ملکي خانوادگي، دعواهای مانند مدني دعاوی که شرع محاکمالف(  5

 (نمره  1)بود.  دعوا طرفین برعهده رسیدگي های هزينه و کردند مي قضاوت روحانیان محاکم،

 و صلح تأمین برای که کرد پیشنهاد آمريکا، جمهوری رئیس ويلسون، ورسای، صلح مذاکرات جريان ب( در

  نمره ( 1)   شود. تأسیس عنوان جامعه ملل با المللي بین نهادی جنگ، از جلوگیری و امنیت جهاني

5 

 2/0 فرمان هجوم به ايران را صادر کرد.  اُترار مرزی شهر در خود اعزامي بازرگانان شتارک بهانه به مغول چنگیزخان 6

  تجمل کم دربار - 3      ها مالیات کاهش - 5      نسبي سیاسي ثبات و آرامش  - 1 7

 نمره(   2/0) يک مورد           کاالها قیمت تثبیت برای خان کريم تالش - 4
2/0 

  جديد های دانشگاه و مدارس تأسیس - 5اروپايي  کارشناسان استخدام - 1 8

 آزاد درياهای به دستیابي و روسیه سرزمین گسترش - 4کشور  اين دريايي نیروی ويژه به ارتش تقويت  - 3

 (2/0) يک مورد 

2/0 

 2/0   شاه نامحدود اختیارات و قدرت کاهش 9

 2/0    52/0علیه انگلیس  52/0سودان  11
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 ( 2/0)  و ارزش های حقوق بشری( 2/0) يي دين از سیاست جدا الف( 11

اعضا پس از عضويت در لژهای فراماسونری، تعهد مي سپردند که اسرار لژ را افشا نکنند.به همین سبب،  ب (

 ( 2/0)  ايرانیان به تشکیالت فراماسونری، فراموش خانه مي گفتند.

2/1 

 1 ( 2/0) بیان  آزادی نبود و( 2/0)   قاجار حکومت استبدادی ماهیت دلیل به 12

 آنها در اقطاعي های زمین که شد مناطقي جدايي استقالل ، سبب به اقطاع صاحبان تدريجي تمايل دلیل به 13

 52/0 .داشتند قرار
52/0 

 سواحل توانست انگلیسي های کشتي کمک با صفوی سپاه اما( 2/0) بود  دريايي نیروی فاقد زمان آن در ايران 14

 ( 2/0)  .کند آزاد بود، ها پرتغالي اشغال در قرن يک از بیش که را فارس خلیج ايراني جزاير و
1 

 1 ( 2/0) کشورها  اين رغبتي بي و( 2/0)  ها انگلیسي و ها روس اندازی سنگ سبب به 12

خارجي           فشار و خلهمدا - 3اقتصادی  و اداری منسجم و منظم تشکیالت فقدان - 5استبدادی  کهن فرهنگ - 1 16

 ( 2/0) دو مورد هر مورد 
1 

 زود سرمای از گیری بهره با آنان 52/0کردند  مقاومت ها آلماني برابر در سرسختانه و آمدند خود به ها روس 15

  ها آن به ايران خاک طريق از آمريکا،که و انگلستان تسلیحاتي و تدارکاتي های کمک و 52/0زمستان هنگام

 52/0متوقف کردند. را آلماني نیروهای ید، پیشرویرس مي

52/1 

 و جنگ وزارت اختیار که خواست پهلوی از محمدرضاشاه 52/0 دربار قدرت و نفوذ از کاستن برای مصدق دکتر 11

 52/0.نمود استعفا خود مقام از کرد، مخالفت تقاضا اين با شاه چون و 2/0بسپارد. او به را ارتش فرماندهي
1 

 2/0شوندگان  انتخاب و کنندگان انتخاب شرايط از بودن مرد و بودن مسلمان قید دو برداشتن - 1 19

 2/0آسماني کتاب به خوردن سوگند به آن تبديل و مجید قرآن به خوردن سوگند قید حذف - 5
1 

         به ننزديک شد – 3امام  خط گرفتن از فاصله - 5نظام نهادهای و مسئوالن میان افکني اختالف  - 1 21

 دادن نیروهای قرار تسلیحاتي و در تنگنای مالي-4خلق مجاهدين سازمان مانند معاند، و منحرف های گروه

 (2/0) دو مورد هر مورد  خرمشهر سقوط آوردن زمینه فراهم - 4 تحمیلي جنگ شروع پاسداران با سپاه

1 

 برای خويش فرزندان و همسران برادران، تشويق - 5جنگ  اول های سال در جبهه مقدم خط در حضور - 1 21

 در مجروح رزمندگان از پرستاری - 4  رزمندگان  پوشاک و خوراک سازی آماده و تهیه - 3 جبهه در حضور

 (2/0) دو مورد هر مورد       رزمنده همسران غیاب در خانواده حريم از پاسداری - 2   ها  بیمارستان

1 

 21 جمع نمره  

  : لطفاً به مفهوم های صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد . همکاران محترم 
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