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 جای خالی

 قوانینی به ها رویداد نتایج و علل مطالعه و حوادث سیر بررسی با اروپایی جدید مورخان که بود معتقد کرمانی آقاخان میرزا .1

 نامند. می...............  را آن که اند یافته دست

 تشریحی

 مورد( )دو چیست؟ ایران سنتی نویسی تاریخ های ویژگی .2

 1پاسخنامه درس

 جای خالی

 (98حکمت تاریخی               )خرداد .1

 تشریحی

 و اجتماعی زندگی به توجهی بی فتوحات ب: و جنگها شاهان زندگی طوالنی شرح و نظامی و سیاسی تاریخ تاکید الف: .2

 و  مصنوع تاکید چاپلوسی ه: و تملق روحیه داشتن رویدادها د: نتایج و علل به توجهیبی مردم ج: اقتصادی و فرهنگی صیانت

 (98است(           )دی کافی مورد دو نوشتن مورد شش این )از            منابع نقد و به سنجش توجهیبی نویسی و: متکلف
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 تستی

 اثر کیست؟« جامع التواریخ»کتاب  .1

 الدین فضل اهلل همدانی( خواجه رشید 2( عطا ملک جوینی                1

 ( شرف الدین عبداهلل بن فضل اهلل شیرازی4( حمداهلل موستوفی              3

 صحیح و غلط

 کرد. منتشر را اتفاقیه وقایع روزنامه جامعه فرهنگی و فکری توسعه و مردم اجتماعی و سیاسی های آگاهی رشد برای امیرکبیر .2

 کوتاه پاسخ

 کیست؟ اثر بیهقی کتاب .3

 تشریحی

 ببرید. نام را معاصر دوره در ایران تاریخ پژوهش منابع ترین عمده .4

 2پاسخنامه درس

 تستی

 (98خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی                        )شهریور«: 2»گزینه .1

 صحیح و غلط

 (98صحیح                           )دی .2

 کوتاه پاسخ

 (98ابوالفضل بیهقی            )دی .3

 حیتشری

 (98اسناد     )دی کتابها، نشریات، .4
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 صحیح و غلط

 سرود. است فارسی زبان و ایرانی هویت نماد که را شاهنامه فردوسی، حکیم و رسید خود اوج به فارسی شعر غزنویان عصر در .1

 کرد. پیدا گسترش و یافت راه هند قاره شبه به فارسی زبان و اسالم دین هند به غزنوی مسعود سلطان حمالت درنتیجه .2

 تشریحی

 در عصر سلجوقی، چه کسی وبا چه هدفی نظام اقطاع را توسعه داد؟ .3

 داشت؟ سلجوقی عصر در اداری نظام توسعه و تقویت از اهدافی چه الملک نظام .4

 تستی

 بود رایج بویه آل حکومت دوره در که..................  عنوان با داری زمین از شکلی الملک نظام باتدبیر سلجوقی عصر در .5

 یافت. گسترش

 ( بایر4                         ( انفال3                       ( وقفی2                       ( اقطاع1

 3پاسخنامه درس

 صحیح و غلط

 (98صحیح             )خرداد .1

 (98غلط                 )دی .2

 تشریحی

یافت.   درعصر سلجوقی با تدبیر نظام الملک با هدف نظارت و آباد کردن زمین های بایر و بال استفاده نظام اقطاع توسعه  .3

 (98)شهریور

 و امیران سرکش نیروی با استمرار و ثبات ایجاد ضمن اداری نظام توسعه طریق از مرکزی حکومت تقویت با بود تالش در او .4

 (98کند.               )دی مقابله بودن وفادار همچنان خود ای قبیله های سنت به که سلجوقی نظامیان

 تستی

 (98)دی         اقطاع              «: 1»گزینه .5
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 تشریحی

 کرد؟ رشد ایلخانان عهد در فارسی زبان به نگاری تاریخ چرا .1

 غلطصحیح و 

سرشناس ترین معماران دوره تیموریان، غوام الدین و غیاث الدین شیرازی و محمدبن محمود اصفهانی بودند که اساتید بی  .2

 همتا در فنون معماری به شمار می رفتند.

 گسترش ایران در تشیع همدانی اهلل فضل الدین خواجه رشید فرهنگی و علمی هایکوشش دنبال به ویژه به ایلخانان دوره در .3

 یافت.

 تستی

 است؟ کسی چه اثر جهانگشا تاریخ .4

 جوینی عطاملک (4الملک            نظام خواجه (3اهلل              فضل الدین رشید خواجه (2مستوفی            ( حمداهلل1

 کوتاه پاسخ

 است؟ کسی چه تیموری عصر نقاش ترین نامور .5

 تشریحی

 بنویسید. را کشاورزی هایفعالیت رونق زمینه در غازانخان اصطالحات ترین عمده .6

 4پاسخنامه درس

 تشریحی

 به تاریخی های کتاب داشت. چشمگیری رواج تیموریان دوره حدودی تا و ایلخانان عصر در که بود علومی جمله از تاریخ .1

 عالقه آیند. می حساب به زمان آن تا اسالم جهان های نگاری تاریخ بهترین زمره در فارسی، زبان به مذکور دوران از مانده جا

 رجال و خود آگاهی خود نظامی و سیاسی هایموفقیت گشایی کشور ساختن جاودان به تیموری فرمانروایان و ایلخانان مندی

 (98گذاشت.           )خرداد بسزایی تاثیر عصر آن در نگاری تاریخ های شکوفه رشد بر ایرانی،

 صحیح و غلط

 (98صحیح            )شهریور .2

 (98غلط                    )دی .3
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 تستی

 (98عطاملک جوینی          )دی«: 4»گزینه .4

 کوتاه پاسخ

 (98کمال الدین بهزاد                        )دی .5

 تشریحی

است(         کافی مورد سه )نوشتن داری زمین نظام اصالح آبیاری، های شبکه قنات،بازسازی بازسازی مالیاتی، قوانین اصالح .6

 (98)دی
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 تستی

 نبودند. دولت این به خود اهداف تحمیل به قادر..........  عصر در اروپاییان .1

 قاجاریه (4( ایلخانان                       3صفویان                 (2غزنویان          (1

 بود. امامی دوازده شیعه مذهب کردن رسمی پادشاهی به رسیدن از پس صفوی.................... اقدام مهمترین .2

 اسماعیل ( شاه4               تهماسب ( شاه3                 صفی شاه (2اول                                عباس ( شاه1

 کوتاه پاسخ

 است؟ کسی چه «متعالیه حکمت» فلسفی مکتب موسس .3

 ببرید. نام را اصفهان در صفوی عصر معروف مدارس .4

 صحیح و غلط

 می شود.از بزرگان عصر سلجوقیان محسوب « بحاراالنوار»محمدتقی مجلسی صاحب دایره المعارف بزرگ حدیثی  .5

 جای خالی

 بسیاری از مورخان و محققان عصر شاه ...................... را عصر اقتدار و شکوفایی سلسله صفوی قلمداد کرده اند. .6

.................. به معروف شیرازی قوام بن محمد صدرالدین ما، زمان تا بعد دوران و صفوی عصر فلسفی چهره ترین شاخص .7

 بود.

 تشریحی

 ی نقش بسزایی در توسعه روابط صفویان با اروپاییان داشت؟ )دو مورد(چه عوامل .8

 مورد( )دو داد؟ انجام اصالحاتی و اقدامات چه کشور نجات برای پادشاهی به رسیدن از پس اول عباس شاه .9

 5پاسخنامه درس

 تستی

 (98صفویان                )خرداد :«2»گزینه .1

 (98شاه اسماعیل          )دی«: 4»گزینه .2

 کوتاه پاسخ

 (98صدرالمتالهین           )خرداد به معروف شیرازی قوام بن محمد صدرالدین .3

 (98و)دی(98اهلل          )خرداد لطف شیخ مدرسه شاه، مادر مدرسه به مشهور چهارباغ مدرسه .4
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 صحیح و غلط

 (98غلط        )شهریور .5

 جای خالی

 (98عباس       )شهریور .6

 (98)دی   صدرالمتألهین)مالصدرا(     .7

 تشریحی

. تهاجم گسترده ارتش عثمانی به خاک اروپا، کشور های اروپایی را تشویق کرد در پس دوستی و اتحاد با رقیبان و دشمنان 1 .8

 (98. انگیزه و اهداف اقتصادی و تجاری               )شهریور2عثمانی برآیند.  

 اقتصادی توسعه ج: سپاه تجهیزات و تشکیالت نوسازی ب: ورکش داخل در امنیت و نظم برقراری و سیاسی ثبات الف:ایجاد .9

 کافی مورد دو )نوشتن ایران خاک از بیگانه نیروهای راندن بیرون اصفهان ه: به قزوین از پایتخت انتقال د: فرهنگی و اجتماعی

 (98است(     )دی



 ( ایران در دوره اسالمی3تاریخ)                                                
 (6سواالت آزمون نهایی درس)                                                         

8 
 

 تشریحی

 «شرقی هند کمپانی» نام با تجاری بزرگ های شرکت تاسیس با و شدند هندوستان وارد اروپایی های دولت کدام م. 18 سده در .1

 دادند؟ گسترش را خود استعماری های فعالیت

 بود؟ چه انگلستان باشکوه انقالب دستاورد بزرگترین .2

 نادر شاه افشار چه شرایطی را برای پذیرفتن سلطنت مطرح کرد؟ )دو مورد( .3

 بنویسید. را زندیه و افشاریه دوران در ایران ساالری( اداری)دیوان نظام ناکارآمدی علل از مورد دو .4

 جای خالی

 در دوره زند نوعی از بناها با کاربرد تفریحی گسترش یافت که به ........................... معروف بود. .5

 نامید....... ............ را خود و کرد امتناع شاه عنوان پذیرفتن از معمول سنت برخالف خانکریم .6

 کوتاه پاسخ

 فرانسه مشاغلی همچون وکالت،نویسندگی،طبابت و تجارت جزء کدام طبقه اجتماعی بودند؟در  18در قرن  .7

 تستی

 گرفت؟ لقب «اروپا بیمار مرد» به کشور کدام 19 قرن در .8

 ( انگلستان4                    ( فرانسه3                         ( عثمانی2                    ( روسیه1

 6پاسخنامه درس

 تشریحی

 (98انگلستان             )خرداد هلند، فرانسه، .1

 کنندهتعیین قدرت و منشا مجلس -2 و نفی سلطنت الهی منشا -1 که: بود این انگلستان «باشکوه انقالب» دستاورد بزرگترین .2

 (98شد.           )خرداد شناخته پادشاه اختیارات

. حل اختالفات مذهبی 3نکردن بزرگان و روسای طوایف از خاندان صفوی . حمایت 2. موروثی شدن سلطنت در خاندان او 1 .3

 (98با دولت عثمانی)ذکر دو مورد کافی است(                        )شهریور

 های سلسله استقالل دوران بودن کوتاه د: سیاسی ثباتی بی ج: گری نظامی تفکر غلبه ب: ایلی عناصر الف: حاکمیت .4

 (98است(          )دی کافی مورد دو مذکور)نوشتن
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 جای خالی

 (98کاله فرنگی          )شهریور .5

 (98وکیل الرعایا)وکیل مردم(          )دی .6

 کوتاه پاسخ

 (98متوسط              )شهریور .7

 تستی

 (98عثمانی         )دی«: 2»گزینه .8
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 صحیح و غلط

 نوشت. شاه احمد درخواست به را «الحکم اسرار» کتاب است قاجار دوره نامدار فیلسوفان از یکی سبزواری هادی مال حاج .1

 محاکم عرف را قضات و مامورانی اداره می کردند که از مقام های حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند. .2

 تستی

 بدهد؟ قضایی)کاپیتوالسیون( مصونیت حق کشور آن اتباع به گردید متعهد ایران روسیه، و ایران بین معاهده کدام در .3

 آخال (4رویتر                       (3گلستان                           (2ترکمانچای                  ( 1

 تشریحی

 کنید. تعریف را عرف محاکم .4

 در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، انگلیسی ها موفق به گرفتن کدام امتیازات اقتصادی از ایران شدند؟ )دو مورد( .5

 کنید. تعریف را شرع محاکم .6

 جای خالی

 شد. نهاده بنیان کشور داخل در ایرانی دانشجویان به جدید فنون و علوم آموزش هدف با و امیرکبیر همت به...............  مدرسه .7

 کوتاه پاسخ

 شد؟ بسته کشوری چه و ایران بین شاه فتحعلی زمان در کنشتاین فین عهدنامه .8

 7پاسخنامه درس

 صحیح و غلط

 (98)خردادغلط             .1

 (98صحیح        )شهریور .2

 تستی

 (98(و)دی98ترکمانچای         )خرداد«: 1»گزینه .3

 تشریحی

کردند.  می رسیدگی مالیات پرداخت عدم و نزاع سرقت، شورش، مانند امنیتی و سیاسی جرایم و تخلفات به عرف: محاکم .4

 (98گرفتند. )خردادمی حقوق و بردندمی فرمان حکومتی های مقام از که کردندمی اداره مأمورانی و قضات را محاکم این

 (98. امتیاز توتون و تنباکو )رژی یا تالبوت()نوشتن دو مورد کافی است()شهریور3. تاسیس بانک شاهنشاهی 2. امتیاز رویتر 1 .5
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 و کردندمی قضاوت روحانیون کردند. می فصل و حل را ارث ملکی و خانگی، دعواهای مانند مدنی دعاوی شرع: محاکم .6

 (98بود.            )دی دعوا طرفین عهده بر رسیدگی های هزینه

 جای خالی

 (98دارالفنون        )دی .7

 کوتاه پاسخ

 (98فرانسه           )دی .8
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 صحیح و غلط

 اساسی قانون اجرای و تدوین با و سازد برقرار کشور در را برابری و آزادی که بود این مشروطه انقالب هدف و آرمان .1

 کند. تبدیل کارآمد و قانونمند حکومتی به را پهلوی ناسالم و مستبد حکومت

 عمده اصول قانون اساسی مشروطه از اصول قانون های اساسی کشور های فرانسه و انگلیس اقتباس شده بود. .2

 شد. مشروعه مشروطه برپایی خواستار نوری اهلل فضل شیخ .3

 تشریحی

 شدند؟ مشروطه انقالب ساز زمینه چگونه اقتصادی عوامل .4

 ببرید. نام را مشروطه حکومت مشکالت و ها چالش ترین عمده از مورد دو .5

 آن را توضیح دهید.« بعد خارجی»از زمینه ها و علل سیاسی شکل گیری انقالب مشروطه  .6

اداری به -ه.ش( رای به استخدام چندین کارشناس امور مالی 1289-1288چرا نمایندگان دومین دوره مجلس شورا ملی ) .7

 ریاست مورگان شوستر آمریکایی دادند؟

 داشت؟ مشروطه حکومت عملکرد بر تأثیری چه اداری منسجم و منظم تشکیالت نبود .8

 جای خالی

 انقالب مشروطه، جنبش اجتماعی و سیاسی گسترده و قدرتمندی بود که در زمان ........................... به وقوع پیوست. .9

 8پاسخنامه درس

 صحیح و غلط

 (98غلط        )خرداد .1

 (98)شهریورغلط         .2

 (98صحیح     )دی .3

 تشریحی

 حقوق اعطای -2ترکمانچای.  و گلستان معاهده خصوص به مختلف های عهدنامه در حاصلخیزی مناطق رفتن دست از -1 .4

 کاالهای رویهبی واردات -4انگلستان.  و روسیه خصوص به بیگانگان به اقتصادی گوناگون امتیازات واگذاری تجاری ویژه

      نان. خصوص به آذوقه گرانی و کمبود و بزرگ های قحطی بروز -5داخلی.  صنایع از دولت نکردند حمایت و خارجی

 فروش به اقدام اروپا به شاهان سفر هنگفت هزینه ویژه به افزون روز مخارج تامین برای قاجار حکومت شرایطی چنین در -6



 ( ایران در دوره اسالمی3تاریخ)                                                
 (8نهایی درس) سواالت آزمون                                                         

13 
 

 بلکه افزود اقتصادی وضعیت وخامت بر تنها نه که کرد انگلستان و روسیه از استقراض و ها مالیات بردن باال حکومتی، مناصب

 (98است(    )خرداد کافی مورد سه برانگیخت.)نوشتن نیز را مردم بیشتر نفرت و خشم

 در اساسی مانعی..... و قانون به اعتنایی بی خودمحوری، انحصارطلبی، روحیه و تفکر یعنی استبدادی، کهن فرهنگ وجود -1 .5

 مشروطه حکومت به اقتصادی و اداری منسجم و منظم تشکیالت فقدان -2بود.  خواهی مشروطه های های هدف تحقق مسیر

 کشورهای فشار و مداخله -3 ببرد.  پیش را خود های برنامه و کند برقرار کشور سرتاسر در را ملی حاکمیت که داد نمی اجازه

 (98است()خرداد کافی مورد دو خارجی)نوشتن

خارجی: شکست های سیاسی و نظامی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان منجر به جدایی سرزمین های پهناور و در بعد  .6

آباد و پرجمعیتی از خاک ایران در شمال و شرق کشور و نفوذ و دخالت بیگانگان شد. با پیروزی ژاپن که کشوری آسیایی بود 

 (98بیش از پیش آشکار ساخت.           )شهریوردر جنگ با روسیه حقارت و ضعف سلسله قاجار را 

فقدان تشکیالت منظم و منسجم اداری و اقتصادی به حکومت مشروطه اجازه نمی داد که حاکمیت ملی را برقرار کند و برنامه  .7

لت های خود را پیش ببرد. هیئت وزیران شکل گرفت اما وزارتخانه ها و تشکیالت منسجمی وجود نداشت. از نظر مالی دو

مشروطه در تنگنا های بسیاری قرار داشت. خزانه تقریبا خالی بود. کار گرد آوری درآمد های حکومتی هم مختل بود. 

 (98)خالصه ای از این موارد(        )شهریور

 کشور سرتاسر در را ملی حاکمیت که دادنمی اجازه مشروطه حکومت اقتصادی و اداری منسجم و منظم تشکیالت فقدان .8

 در مشروطه دولت نیز مالی نظر از نداشت وجود منسجمی تشکیالت و وزارتخانه اما گرفت شکل وزیران هیئت و کند برقرار

 نمایندگان بود. مختل هم حکومتی درآمدهای گردآوری کار بود. خالی تقریباً آن خزانه و داشت قرار بسیاری تنگناهای

 (98دیدند. )خالصه(           )دی خارجی اقتصادی کارشناسان استخدام در را مشکالت این رفع چاره ملی شورای مجلس

 جای خالی

 (98مظفرالدین شاه           )شهریور .9
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 تشریحی

 مورد( 3زد؟  ) دست اقداماتی چه خارجی به و داخلی های زمینه در سلطنت به رسیدن از پس شاه رضا .1

 بنویسید. را آن مفاد از مورد سه شد؟ منعقد کشوری چه و ایران بین م.  1919 قرارداد .2

 هدف رضا خان از ایجاد ارتش منظم چه بود؟ .3

 تستی
 داده شد؟« ایجاد ارتش یکپارچه ایران و تامین اسلحه و تدارکات آن به افسران انگلیسی»الدوله، به موجب کدام قرارداد در دولت وثوق  .4

 م1905(4م                     1915( 3م              1907( 2م             1919( 1

 صحیح و غلط

 بود. 1919 قرارداد مخالفان ترین جدی از یکی مدرس حسن سید اهلل آیت .5

 9پاسخنامه درس

 شریحیت

 سه حجاب)نوشتن کشف و لباس ها کردن شکل یک -4سراسری  آهن خط احداث -3منظم  ارتش ایجاد  -2استبدادی  حکومت به بازگشت -1 .1

 (98(و)دی98است()خرداد کافی مورد

 می قرار انگلستان اختیار در ایران های وزارتخانه و ادارات از برخی و دارایی امور اداره قرارداد، این موجب به انگلیس./ .2

 شد.می داده انگلیسی افسران به آن تدارکات و اسلحه تامین و ایران یکپارچه ارتش ایجاد و سازمان تجدید مسئولیت گرفت.

 هزینه انگلیس کارشناسان نظارت تحت تا دهد قرار ایران دولت اختیار در وامی که شود می متعهد انگلستان عوض در

 (98است(         )خرداد کافی مورد سه شود.)نوشتن

 -3قیام های مردمی را سرکوب می کرد  -2تمرکز قدرت سیاسی را در کشور ممکن می ساخت  -1این ارتش ضمن اینکه:  .3

نه رضا شاه نیرو های سه گا -4در مواقع ضروری به عنوان تامین کننده اهداف نظامی انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت 

ه.ش قانون نظام وظیفه عمومی را 1304در سال  -6به نوکردن ارتش پرداخت  -5ارتش را با هدایت انگلیسی ها بوجود آورد 

 (98به تصویب رساند. )خالصه ای از این موارد و اشاره به سه نکته کافی است(           )شهریور

 تستی

 (98م               )شهریور1919«:1»گزینه .4

 صحیح و غلط

 (98صحیح              )دی .5
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 جای خالی

 خواند............  را خود و کرد برقرار کشور در را حزبی تک دیکتاتوری نظام آلمان، در قدرت کامل قبضه با هیتلر .1

 تشریحی

 داشت؟ ای نتیجه چه و بود استوار کاالهایی چه تولید بر استالین صنعتی برنامه اساس .2

هیتلر و نازی ها پس از به دست گرفتن قدرت و لغو قرارداد ورسای برای متحول کردن اقتصاد آلمان و پایان دادن به بحران  .3

 و بی کاری دست به چه اقداماتی زدند؟ رکود

 تستی

 در دوران قیمومیت ............................. بر فلسطین، پس از جنگ جهانی اول، یهودیان بیشتری به این کشور مهاجرت کردند. .4

 ( فرانسه4( آمریکا                 3( انگلستان                 2( روسیه                   1

 و غلط صحیح

 کردند. ویران اتمی هایبمب با را ژاپن ناکازاکی و هیروشیما شهر دو آمریکا هواپیماهای اول جهانی جنگ در .5

 10پاسخنامه درس

 جای خالی

 (98پیشوا          )خرداد .1

 تشریحی

 و فوالد نفت، صنعتی، آالت ماشین تولید برنامه، این اجرای با بود./  استوار جنگی های سالح و ای سرمایه کاالهای تولید بر .2

 (98موارد(                  )خرداد این از ای خالصه یافت.)نوشتن افزایش ای العاده فوق طرز به سنگ زغال

ساخت شبکه وسیعی از جاده ها و راه آهن، ایجاد موسسات علمی، راه اندازی کارخانه های بزرگ به خصوص صنایع تسلیحاتی  .3

 (98)شهریور      صادی بود که به اجرا درآمد و به بحران رکود و بی کاری آلمان پایان داد.از جمله طرح های عمرانی و اقت

 تستی

 (98انگلستان            )شهریور«: 2»گزینه .4

 صحیح و غلط

 (98غلط           )دی .5
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 صحیح و غلط

 بود. انگلیس و آمریکا توافق حاصل ایران، ش.ه1332 مرداد 28 کودتای طراحی .1

 تشریحی

 بود؟ چه منفی موازنه سیاست طرح از هدف علت و .2

 بود؟ چه «گلشاییان گس» الحاقی قرارداد با ملی شورای مجلس نمایندگان از بعضی مخالفت علل .3

 محمدرضا شاه پهلوی در ابتدای سلطنتش به منظور تحکیم جایگاه خویش به چه اقداماتی دست زد؟ .4

 بنویسید. را نفت شدن ملی از ممانعت  برای انگلستان اقدامات از مورد دو .5

 شد؟ چه آن سرانجام و رسید امضا به هدفی چه با گلشائیان گس الحاقی قرارداد .6

 کوتاه پاسخ

 مرداد حاصل توافق کدام کشورها بود؟ 28طراحی کودتای  .7

 11پاسخنامه درس

 صحیح و غلط

 (98صحیح              )خرداد .1

 تشریحی

 رقابت هم با شدت به شمال نفت جمله از نفت استخراج امتیاز کسب برای شوروی و آمریکا های دولت ایران اشغال دوران در .2

 از را دولت که رساندند تصویب به را طرحی مصدق دکتر پیشنهاد ملی شورای مجلس نمایندگان میان این در کردند. می

 (98کرد.)خرداد می منع مجلس تصویب و تایید بدون ایران نفت خصوص در خارجی کشورهای با قرارداد انعقاد و مذاکره

 و ملی حاکمیت نقض -نفت صنعت و منابع در بیگانگان تسلط بر بخشیدن مشروعیت -ایران مردم مادی حقوق گرفتن نادیده .3

 (98است(            )خرداد کافی مورد دو کشور.)نوشتن استقالل

هنگام ادای سوگند در مجلس شورای ملی سوگند خورد که مطابق قانون اساسی به عنوان یک پادشاه مشروطه فقط سلطنت  -1 .4

به  -3تصرف کرده بود در اختیار دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانش باز گرداند. امالکی را که پدرش  -2کند نه حکومت 

 (98مراجع تقلید اطمینان داد که حجاب را محدود یا ممنوع نخواهد کرد.         )شهریور

 هاآن دستمزد پرداخت از انگلیس و ایران نفت شرکت منع طریق از گسترده اعتصاب به نفت صنعت کارگران الف: تحریک .5

د:  المللی بین مجامع در ایران از ج: شکایت نظامی تهدید و ایران بنادر و فارس خلیج به خود جنگی های کشتی ب: فرستادن
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 دو نفت.)نوشتن خرید تریم به نفت شرکت های سرمایه کردن خارج و انگلیس بانک شعب تعطیلی با ایران اقتصادی تهدید

 (98کافی است(               )دی مرد

 جنوب نفت قرارداد در بازنگری هدف با انگلیس و ایران نفت شرکت نماینده و ایران دولت نماینده میان که مذاکراتی از پس .6

 اما کرد تعدیل کمی را ش1312 نفتی معاهده قرارداد این شد. امضا و تدوین الحاقی قرارداد گرفت صورت ایران منافع تأمین و

 به و شدند آن درباره گیری رای مانع نمایندگان از معدودی سبب همین به نبود کشورمان منافع و حقوق کنندهتامین هم باز

 (98کردند.             )دی جلوگیری آن تصویب از خود موثر مخالفت با مصدق دکتر رهبری

 کوتاه پاسخ

 (98انگلیس و آمریکا               )شهریور .7
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 جای خالی

 تصویب به را آن و کرد مطرح....... ..... باعنوان را ای گانه شش اصول شاه ایران در آمریکایی اصالحات اجرای ادامه در .1

 رساند.

.............  از دفاع شعار به آمریکا های سیاست از عمومی تنفر کاهش برای 1355 سال در آمریکا جمهور رئیس کارتر، جیمی .2

 شد. متوسل

 تستی

 آوردند؟ روی پهلوی رژیم علیه مسلحانه مبارزه به مارکسیستی افکار از الهام با ابتدا همان از گروه کدام .3

 خلق فدایی چریک های سازمان (4خلق         مجاهدین سازمان (3اسالمی       ملل ( حزب2        اسالمی موتلفه های ( هیئت1

خرداد فعالیت سیاسی را کنار گذاشتند و به جنگ مسلحانه روی آوردند وبه مرور زمان به مارکسیسم 15کدام گروه بعد از قیام  .4

 تمایل پیدا کردند؟

 ( سازمان چریک های فدایی خلق4( هیئت های موتلفه اسالمی       3         ( حزب ملل اسالمی2( سازمان مجاهدین خلق      1

 داد؟ قرار خود کار محور را پهلوی حکومت سران ترور و مسلحانه مبارزه خمینی)ره( امام تبعید از پس گروه کدام .5

 خلق فدایی چریک های سازمان (4خلق           مجاهدین ( سازمان3   اسالمی        ملل حزب (2اسالمی       موتلفه های هیئت (1

 تشریحی

 کردند؟ اعتراض والیتی و ایالتی های انجمن نامه تصویب به خمینی)ره( امام چرا .6

 داشت؟ انقالب برای مهمی نتایج چه (1357 مهر 14فرانسه) در امام چندماهه اقامت .7

 ه.ش مسئله فضای باز سیاسی را مطرح کرد؟1356 چرا حکومت پهلوی در سال .8

 منظور از مبارزۀ فرهنگی چیست؟ .9

 کرد؟ ایجاد ها انجمن انتخابات در تغییراتی چه والیتی، و ایالتی های انجمن انتخابات قانون نامه تصویب .10

 12پاسخنامه درس

 جای خالی

 (98انقالب سفید          )خرداد .1

 (98حقوق بشر         )خرداد .2
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 تستی

 (98سازمان چریک های فدایی خلق           )خرداد«: 4»گزینه .3

 (98)شهریور                سازمان مجاهدین خلق«: 1»گزینه .4

 (98هیئت های موتلفه اسالمی               )دی«: 1»گزینه .5

 تشریحی

 (98می شد.                )خرداد حکومت در بهائیان نفوذ افزایش و اسالم تضعیف موجب .6

 با مبارزان مالقات امکان کردند. می افشا را پهلوی حکومت جنایات سخنرانی و مصاحبه تبلیغی، امکانات از استفاده ایشان با .7

 (98شد.                 )خرداد می منتشر ایران در بیشتری شتاب با امام هایپیام و آمد فراهم انقالب رهبری

ه.ش برای کاهش تنفر عمومی از سیاست های آمریکا به شعار دفاع از حقوق 1355جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال  .8

بشر متوسل شد. او از شاه نیز خواست به تبعیت از سیاست فضای باز آمریکایی، اوضاع عمومی زندانیان را بهبود بخشد. شکنجه 

 (98انتقاد کنند.              )شهریورزندانیان را کاهش دهد و به مطبوعات اجازه دهد به طور مالیم و محدود از دولت 

مبارزه فرهنگی با اتکا بر آگاهی دادن به مردم، تبلیغ و ترویج باور های دینی، روشنگری علیه اقدامات رژیم پهلوی صورت می  .9

 (98گرفت.  )شهریور

 سوگندخوردن قید حذفب:  شوندگان انتخاب و کنندگان انتخاب شرایط از بودن مرد و بودن مسلمان الف: برداشتن دو قید .10

 (98دیگر           )دی آسمانی کتاب به خوردن سوگند به آن تبدیل و مجید قرآن به
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 و غلط صحیح

 توطئه این که داشت کودتا قصد ش.ه1360 سال در ،کرد می جاسوسی ایران در انگلیس حکومت نفع به که توده حزب .1

 .شدند دستگیر آن سران و کشف

 یس نهاد های انقالبی بیانگر بینش مدیریت منسجم و جامع امام خمینی )ره( بود.تاس .2

 تستی

 را اقدام این خمینی امام و کردند تسخیر  تهران در را آمریکا سفارت 1358 آبان 13 در امام خط پیرو به موسوم دانشجویان .3

 .خواندند............  را آن و کردند تایید

 مشروطه انقالب (4             باشکوه انقالب (3              دوم انقالب (2             سفید انقالب( 1

 ؟است شده نامگذاری «اسالمی جمهوری» روز عنوان به روزی چه .4

 اسفند 29 (4                     فروردین 12 (3              آبان 13 (2             بهمن 22( 1

 را بر عهده داشت؟« وظیفه حفظ نظم و امنیت و دستگیری سران جنایتکار رژیم پهلوی»کدام یک از نهاد های انقالبی زیر  .5

 ( بسیج مستضعفان4         ( کمیته انقالب اسالمی3       امداد امام خمینی( کمیته 2       ( سپاه پاسداران انقالب اسالمی1

 کوتاه پاسخ

 ؟داشت عهده بر را «پهلوی رژیم جنایتکار سران دستگیری و امنیت و نظم حفظ» وظیفه انقالبی نهاد کدام .6

 ؟نامید چه را دانشجویان توسط (جاسوسی النه)تهران در آمریکا سفارت تسخیر (ره)خمینی ماما .7

 ریحیتش

 ؟داشت اینتیجه چه بود و (1359 اردیبهشت 5)طبس به آمریکا نظامی حمله هدف .8

 امام و پیامد سیاسی مهم آن در بعد داخلی چه بود؟علت تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط  .9

 .بنویسید را دادند انجام ایران اسالمی جمهوری علیه خارجی دشمنان که هایی تالش و ها توطئه ترین مهم از مورد دو .10

 جای خالی

ه.ش تعدادی از افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار شاپور بختیار، موسوم به ...................... با پشتیبانی  1359در تیر  .11

 سازمان جاسوسی آمریکا)سیا( و حکومت بعثی عراق کودتایی را طراحی کردند.
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 13پاسخنامه درس

 صحیح و غلط

 (98غلط          )خرداد .1

 (98صحیح        )شهریور .2

 تستی

 (98انقالب دوم          )خرداد«: 2»گزینه .3

 (98فروردین        )خرداد12: «3»ینهزگ .4

 (98کمیته انقالب اسالمی         )شهریور«: 3»گزینه .5

 کوتاه پاسخ

 (98کمیته انقالب اسالمی       )خرداد .6

 (98انقالب دوم              )دی .7

 حیتشری

 کاهش و شن طوفان وقوع خداوند عنایت با اما .بود ایران از بازداشتی آمریکاییان کردن خارج و تهران در مرکز چند تسخیر .8

 (98)خرداد         .شد مهاجم نیروهای از تعدادی شدن کشته و نظامی بالگرد فروند چند سقوط باعث آمریکایی خلبانان دید

رو خط امام علت این اقدام ار تداوم دشمنی ها و توطئه های دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی و دخالت در امور دانشجویان پی .9

دانشجویان  داخلی ایران از جمله اجازه ورود به محمدرضا شاه پهلوی برای سفر به آن کشور اعالم کردند. امام خمینی این اقدام

مجلس خبرگان از آنان حمایت کرد. مهندس بازرگان و اعضای کابینه او که با این  را تایید کرد و آن را انقالب دوم خواند.

عهده دار اقدام موافق نبودند استعفا کردند و شورای انقالب مسئولیت اداره کشور و تکمیل روند استقرار نظام سیاسی جدید را 

 (98)شهریور          شد.

 نوشتن) کودتا طراحید:  طبس به آمریکا نظامی حملهج:  انقالبی مردم و ها شخصیت ترورب:  ناامنی و آشوب ایجادالف:  .10

 (98)دی (است کافی مورد دو

 جای خالی

 (98زمان نقاب         )شهریورسا .11
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 صحیح و غلط

 .کرد معرفی جنگ کننده آغاز و متجاوز عنوان به را عراق بعثی رژیم رسماً متحد ملل سازمان 1370 سال در .1

بمباران شیمیایی شهر سردشت در استان کردستان و شهر حلبچه در کردستان عراق از جمله جنایت های جنگی حکومت بعثی  .2

 عراق به شمار می رود.

 جای خالی

 .خورد رقم دشمن اسارت از خرمشهر رهایی با (1361 خرداد سوم)..............  عملیات در ایران ملت مقدس دفاع حماسه اوج .3

 تستی

 را عراق های اسکله عملیات کدام در هوایی نیروی پشتیبانی ، باجنگ های ماه نخستین در ارتش دریایی نیروی دریادالن .4

 ؟کردند نابود را صدام دریایی نیروی و منهدم

 المبین فتح (4                       خیبر (3                  مروارید( 2                   المقدس بیت( 1

 ر جنگ تحمیلی به عهده چه کسی بود؟د« ستاد جنگ های نامنظم»فرماندهی نیروهای  .5

 ( شهید مصطفی چمران4( شهید محمدصالحی        3س دوران            ( شهید عبا2(شهید صیاد شیرازی                  1

 تشریحی

 (مورد 2)؟بود چه ایران به جنگ تحمیل از صدام اهداف و انگیزه .6

 م( بین ایران وعراق منعقد شد؟1957ه.ش/1354چرا قرارداد الجزایر) .7

 .بنویسید را جنگ زمان در (ره)خمینی امام رهبری نتایج و آثار از مورد دو .8

 ؟دادند نشان واکنشی چه ایران خاک به عراق بعثی رژیم ارتش تهاجم برابر در قدرتمند های کشور و المللی بین مجامع .9

 کوتاه پاسخ

اجازه نداریم به کشور دیگری تعدی کنیم و میل داریم در همه جای دنیا ما بر اساس اعتقاد و باور دینی خود »این سخن  .10

 است؟ از چه کسی« صلح وصفا باشد. اما اگر کشوری به ما تعدی کرد، توی دهنش می زنیم

 14پاسخنامه درس

 غلط صحیح و

 (98صحیح    )خرداد .1

 (98ریورصحیح      )شه .2
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 جای خالی

 (98بیت المقدس           )خرداد .3

 تستی

 (98د      )خرداداریمرو«: 2»زینهگ .4

 (98رشهید مصطفی چمران       )شهریو«: 4»گزینه .5

 تشریحی

 و بزرگ و کوچکتنب  ،ابوموسی گانه سه جزایر و فارس خلیج بر تسلط و دسترسی ،رود اروند مهم آبراه بر حاکمیت -1 .6

 مسلمانان و عراق مردم میان در انقالبی افکار انتشار از جلوگیری اسالمی انقالب نابودی و تضعیف -2 .ایران از خوزستان استان

 (98)خرداد (است کافی مورد دو نوشتن) .منطقه در ژاندارمی نقش ایفای و عرب جهان رهبری به رسیدن -3. کشورها سایر

قراردادی را با  -3رفع مناقشه بر سر اروند رود  -2مرزی برای پایان دادن به اختالفات  -1ه.ش ایران و عراق 1354در سال  .7

 (98)شهریور                   میانجی گری دولت الجزایر امضا کردند.

 اسخکوتاه پ

 (98)شهریور         (ه)رامام خمینی .8

 اتحاد: ج.طلبی شهادت روحیه و جهاد انگیزه تقویتب:  .جنگ روند در (ره)امام فرامین از مسئوالن و مردم کامل تبعیتالف:  .9

 دو نوشتن).مسئوالن و مردم برای جنگ مسئله یافتن اولویتد:  .رزمندگان و فرماندهان روحیه تقویت و مسلح نیروهای میان

 (98)دی(ستا کافی مورد

 تجاوز از جلوگیری و جهانی امنیت و حفظ مسئولیت که متحد ملل سازمان امنیت شورای نآ راس در و المللی بین مجامع .10

 به موثر و قاطع صورت به ایران خاک به بعثی نیروهای آشکار یورش برابر در دارد عهده بر را کشورها دیگر به دولت

 آنکه بدون ای قطعنامه صدور با تحمیلی جنگ شروع از پس روز چند شورا این .نکرد عمل خود قانونی و رسمی وظایف

 اختالفات آمیز مسالمت حل برای تالش و جنگ ادامه از خودداری به را کشور دو تنها کند محکوم را بعثی نیروهای تجاوز

 (98)دی        .فراخواند


