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بخش الزامی : الف ردیف
 .)پاسخ دهید نمره 16جهت کسب ( 10تا  1 االتؤآموز عزیز به س شدان 

 بارم

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

.اولین روزنامۀ ایران را میرزا صالح شیرازي با عنوان کاغذ اخبار در تهران منتشر کرد -1
.سیدجمال الدین اسدآبادي یکی از منادیان بیداري و وحدت اسالمی در دوره معاصر بود -2
.نمایندگان مجلس شوراي ملی با اعطاي امتیاز نفت شمال ایران به شوروي موافقت کردند -3
 )25/0هر مورد ( .)یک مورد اضافی است(. هاي سمت چپ در ارتباط است هاي سمت راست با گزینه کدام یک از شماره)ب

  میرزا حسن رشدیه  - الف  نویسنده کتاب تاریخ بیداري ایرانیان                 -1
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه - بتالش کننده براي برپایی مراکز آموزشی جدید در ایران       -2
 ناظم االسالم کرمانی - جترور کننده حاجعلی رزم آرا -3

 خلیل طهماسبی -د
) 25/0هر مورد ( .) دو مورد اضافی است( .مناسب داخل پرانتز پر کنید کلماتجاهاي خالی را با  )ج

 )هندوستان - فرانسه -  آمریکا – سودان -انگلیس(
.در ایران بود.......................... هاي اساسی  ایجاد ارتش منظم توسط رضا شاه از جمله برنامه -1
با ...........................جمهور مصر، نخستین رئیس یک کشور عرب و مسلمان بود که با وساطت انورسادات، رئیس  -2

. اسرائیل پیمان صلح امضا کرد
بسزایی بر مبارزات ملت ایران علیه انگلستان، تأثیر.......................... هاي ضد استعماري مردم  پیروزي جنبش-3

  .  داشتایران  براي ملی شدن صنعت نفت
  )25/0هر مورد (. هاي مناسب را انتخاب کنید گزینه) د
انگلستان چه بود؟           براي پارلمان  »انقالب باشکوه«   پیروزي ترین دستاورد بزرگ -1

  کاهش قدرت پادشاه و شاهزادگان- ب        یت                 لغو نظام سلطنتی و استقرار جمهور - الف
  لغو امتیازات پرخرج خانواده سلطنتی -د                               نفی منشأ الهی سلطنت                     - ج
         ؟نیستبین آمریکا و شوروي  »عصر جنگ سرد «هاي  هاي زیر از ویژگی کدام یک از گزینه -2
  تسلیحاتی و علمی ۀمسابق - ب                                                برخورد مستقیم نظامی - لفا

 جنگ تبلیغاتی شدید و رقابت اقتصادي -د               نظامی   -هاي سیاسی برقراري اتحادها و پیمان - ج
  )5/0(. کوتاه دهید  به سؤال زیر پاسخ )هـ

و مدارك با ارزش هر کشور چه نام دارد؟محل نگهداري اسناد  -1

25/3 

 )نمره 1هر مورد (. دیکن یسطر معرف کیرا در  ریز  یخیتار میاصطالحات و مفاه  2
  :اسکان عشایر -ب                                             :وکیل الرعایا –الف 

2 

  هاي تاریخی مقایسه پدیده  3
 .دیکن سهیمقااز انقالب مشروطه  انیرانیا ه هاياز انقالب مشروطه را با خواست شیدر دوران پ رانیا ینظام حکومت

2 

 »دوم ۀسؤاالت در صفح مۀادا «
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  2

  یخیکاربست شواهد و مدارك تار  4
  .   االت زیر پاسخ دهیدؤمتن زیر را بخوانید و به س

هاي تمدنی اروپاییان و اخذ فناوري مدرن غربی سه مرتبه به اروپا سفر  ناصرالدین شاه با هدف آشنایی با پیشرفت« 
هاي تمدن جدید غرب  لگراف، تلفن، بانک، موزه، دوربین عکاسی و برخی دیگر از جلوهدر دوران سلطنت او، ت. کرد
ناصرالدین شاه به مقولۀ عکس و عکاسی عالقۀ فراوان داشت و یکی از . ها وارد ایران شد رغم برخی مخالفت علی

  ».کرد  و در این زمینه مهارت داشت او خود عکاسی می. ي به عکاسی بوددالیل رواج آن در ایران، عالقۀ و
  )5/0(هدف سفرهاي ناصرالدین شاه به اروپا چه بود؟ - الف

   )5/0(رواج عکاسی در ایران در دورة قاجار چه بود؟  یکی از دالیل- ب

1  

  )نمره 1هر مورد ( تاریخی هاي پدیده هاي بندي اجزا یا ویژگی و طبقه توصیف و فهرست  5
   را نام ببرید؟  بودها و علل بروز جنگ جهانی اول   زمینه از که  .م 19در قرن  ترین تحوالت اروپا مهم - الف

  ؟و چه ویژگی داشتند بودند یچه گروه ایتالیا يها ستیفاش - ب
  .را بنویسید ایران از ملی شدن نفت )جلوگیري(دو مورد از اقدامات انگلستان براي ممانعت - ج

3  

 قضاوتنظر و اظهار   6
تحوالت جهان ر ب يریمنبع چه تأث نیو ا افتهی يا هدالعا فوق تیاهم ریسال اخ صد کیبه نظر شما چرا نفت در 

  گذاشته است؟

1  

    )علل، دالیل، آثار، نتایج و پیامدهاي تاریخی( سؤاالت تشریحی  
 75/0  از خود نشان داد؟  1331ماه  ریاحمد قوام در ت يریوز به نخستبت سن یچه واکنش یکاشان اهللا تیآ  7
 1    ؟مخالفت کرد یحکومت سلطنت يبه جا ينظام جمهور يمدرس با رضاخان در برقرار اهللا تیچرا آ  8
 1   به چگونه کشوري تبدیل شد؟. م20ژاپن در قرن   9
 1  .)است یمورد کافدو ذکر ( .سیدبنویدوم را  یجهان جنگ جیآثار و نتاترین  مهم  10
   ابیبخش انتخ -ب  

  .سوال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید4فقط  18تا 11نمره از سواالت 4جهت کسب آموز عزیز دانش
  

 1  .) ذکر دو مورد کافی است( ؟مطرح کرد در دشت مغان چه شرایطی رادست گرفتن قدرت به  رايبافشار نادر   11
 1   ه چه بود؟شا یو روس در زمان فتحعل رانیجنگ ادوم مرحله علل شروع   12
  1  طرف بود وارد جنگ شود و به آلمان اعالن جنگ دهد؟ در جنگ جهانی اول بی کهآمریکا چه عاملی موجب شد تا   13
  1  ؟بوده چدر جنگ جهانی دوم  يدر شورو آلمانارتش  يشرویپ ازنقش ایران در جلوگیري   14
  1  .)ذکر یک مورد کافی است(و والیتی چه تغییراتی ایجاد شد؟  هاي ایالتی در زمان پهلوي در قانون انتخابات انجمن  15
ذکر دو مورد کافی (چه نتایجی در مورد ایران رساند؟ آمریکا را به 1357 رات عظیم مردم ایران در محرم سالتظاه  16

  .)است
1  

  1  علت تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام چه بود؟   17
  1  .در زمان جنگ تحمیلی را بنویسید) ره(رد از آثار و نتایج رهبري امام خمینی دو مو  18
  24  جمع نمره                                                »          موفق و پیروز باشید «                                                                                
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