
باسمه تعالی
دقیقه90:مدت امتحانصبح8:ساعت شروعادبیات و علوم انسانی:رشته)3(تاریخ: نهایی درسشبه سؤاالت امتحان 

شهرکی:طراح سوالنام خانوادگی ونام
:کد پرسنلی

آموزش دوازدهمسال 
متوسطه

:   تاریخ امتحان 
2:تعداد صفحه03/1399/....

مهشید مصلی نژاد: نام آموزشگاه
1399سالماه خردادنوبتدردانش آموزان 6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي

نمره.)پاسخ نامه دارد( سؤاالتردیف
:بیاوریدبه خاطر 1

)نمره25/0هر مورد (.جمله هاي صحیح و غلط را مشخص کنید) الف
.که به استعمار نو شهرت داردشودیآغاز مرانیاخیاز تاريدیفصل جديبا آغاز سلطنت پهلو- 1
.برنامه اقتصاد بدون نفت را اجرا کرد،هاي اقتصادي انگلستانا و تحریمدولت دکتر مصدق براي مقابله با تهدیده-2
.به نخست وزیري منصوب گردید"آشتی ملی"با شعار جمشید آموزگار- 3

)نمره25/0هر مورد (.ارتباط استکدام یک از گزینه هاي سمت چپ با شماره هاي سمت راست در ) ب
) در ستون چپ دو مورد اضافی است(

انورسادات)الفپس از مرگ لنیندبیر کل حزب کمونیست شوروي - 1
موسولینی)بدومیانگلستان در جنگ جهانرینخست وز-2
استالین)جلیاسرائبا سازمان آزادیبخش فلسطین سازش کنندهسیرئ- 3

اسرعرفاتی)د
چرچیل) ه

)نمره25/0هر مورد () دو مورد اضافی است(.جاهاي خالی را با کلمات زیر تکمیل کنید) ج
)گلداسمیت، پاریس، مجمل، شتاینکنفین(

.نام داشت......................قاجارشاهدر دوره فتحعلیو فرانسهرانیاعهدنامه- 1
.کردهرات و افغانستان را از ایران جدا......................با تحمیل عهدنامه انگلستان -2
)نمره25/0هر مورد (.ناسب را انتخاب کنیدمگزینه هاي ) د
رفت؟یشاه صورت پذمسجد گوهرشاد در اعتراض به کدام اقدام رضاامیق- 1

ریاسکان عشا) دکشف حجاب   ) جيبازگشت به حکومت استبداد) بتش منظمایجاد ار) الف
متفاوت است ؟پهلويرژیمهیبر علریزيهاگروهریمبارزه کدام گروه با ساکردیرو) -2

خلقنیسازمان مجاهد) دتلفه اسالمیؤمهايهیئت) جينهضت آزاد) بخلقییفداهايکیسازمان چر) الف
)نمره5/0(.به سوال زیر پاسخ کوتاه دهید) ه
؟آهن سراسري چه بوداز احداث خطه رضاشاهدف - 1

3

:تعریف اصطالحات یا مفاهیم تاریخی2
:                              عصر جنگ سرد) ب:آرشیو ملی) الف

2

»ادامه سواالت در صفحه دوم«



باسمه تعالی
دقیقه90:مدت امتحانصبح8:ساعت شروعادبیات و علوم انسانی:رشته)3(تاریخ: نهایی درسشبه سؤاالت امتحان 

شهرکی:طراح سوالنام خانوادگی ونام
:کد پرسنلی

آموزش دوازدهمسال 
متوسطه

:   تاریخ امتحان 
2:تعداد صفحه03/1399/....

مهشید مصلی نژاد: نام آموزشگاه
1399سالماه خردادنوبتدردانش آموزان 6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي

نمره.)پاسخ نامه دارد( سؤاالتردیف

3
:توصیف، فهرست و طبقه بندي اجزا یا ویژگی هاي پدیده هاي تاریخی

)5/1(ولید دوره قاجار را نام ببرید؟ هاي تشیوه)الف
)1()دو موردذکر(؟را بنویسیدمحمدرضاشاه پهلوي در ابتداي سلطنت به منظور تحکیم جایگاه خویش قداماتا)ب
)1()نام دو نهاد کافی است(؟نداسیس گردیدتکدام نهادها پس از پیروزي انقالب اسالمی )ج

5/3

:مقایسه پدیده هاي تاریخی4
نمایید؟و تشریحمقایسهجنگ جهانی اول راشروع از دقبل و بعروسیه و انگلستان،اشغال ایران توسط چگونگی

2

:اظهار نظر و تحلیل5
گسترش استعمار تاثیر فراوان داشت؟بر کشورهاي اروپاییوقوع انقالب صنعتی دربه نظر شما چرا 

1

:کاربست شواهد و مدارك تاریخی6
کشور و هیعلیاقدامچیدفاع مقدس از هطولدردند،ینامنیخلق که مردم آنان را منافقنیگروهک سازمان مجاهد

،ياز مسئوالن و مردم عاديادیآشوب و ترورِ شمار زجادیگروهک در آغاز جنگ با انیا. دینورزغیدررانیملت ا
آشکار در عراق یانتیخلق سپس با خنیمجاهد. استفاده را از آن کردتیدشمن نهاکهرا به وجود آوردیطیشرا

دست علیه ایراننظامیماتبه اقدایارتش بعثيروهایآنها به همراه ن.قرار گرفتندمستقر شدند و در خدمت صدام
.کشور ما آغاز کردندیغربيرا از مرزهاياتهاجم گستردهران،یدولت اتوسط 598قطعنامۀبا پذیرش.زدند

را بنویسید؟رانیمردم اهیعلبرمنافقینهتکارانیو جناینظامدو مورد از اقدامات ،با توجه به متن باال-

1

)علل، دالیل، آثار، نتایج و پیامدهاي تاریخی(االت تشریحیؤس
1به همراه داشت؟ رضاخانچه نتایجی را براي ،دیگرهايسرکوب شورش خزعل و بعضی شورش7

1؟نفع متفقین در جنگ جهانی دوم را بنویسیدعلت ورود امریکا به 8

5/1چه بود؟انییگلشا-گسمخالفت نمایندگان مجلس شانزدهم با قرارداد الحاقی دالیل9

5/1دولت آمریکا به چه نتایجی رسید؟،)1357آذر (تاسوعا و عاشوراعظیم هاي پس از برگزاري راهپیمایی10

5/1نمایندگان مجلس شوراي اسالمی گردید؟صدر توسط امام خمینی و کدام عوامل سبب عزل بنی11

1مورد از دستاوردهاي نظامی دفاع مقدس را بنویسید؟دو12

20جمع نمره » . یدباشمویدو موفق«  



باسمه تعالی
صبح8:ساعت شروع ادبیات و علوم انسانی: رشته )3(تاریخ :نهایی درسشبه تصحیح سؤاالت امتحان راهنماي

3/1399/ ..: تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 
شهرکی: نام و نام خانوادگی طراح سوال

:لیکد پرسن
مهشید مصلی نژاد:نام آموزشگاه

6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي

ر د ی نمرهراهنماي تصحیحف
)نمره75/0(صحیح و غلط ) الف1

133ص10درس 25/0غلط-1203ص9درس 25/0صحیح-932ص 7درس 25/0صحیح - 1
)نمره75/0(جورگردنی) ب

98ص8درس 25/0استالین - جبا گزینه 1شماره 
103ص8درس 25/0چرچیل-ه با گزینه 2شماره 
111ص8درس 25/0یاسر عرفات–دبا گزینه 3شماره 

)نمره5/0(ی خاليجاها) ج
44ص3درس25/0پاریس- 452ص3درس25/0ین کنشتافین- 1
)نمره5/0(اي چهارگزینه) د
129و 130ص10درس 25/0ينهضت آزاد)بگزینه -942ص 7درس 25/0کشف حجاب )جگزینه - 1
)نمره5/0(کوتاه پاسخ)ه

94ص 7درس 5/0ایجاد راهی سراسري براي انتقال سریع نیروهاي انگلیسی از جنوب به شمال

3

1درس ) نمره1(5/0.شودکشور گفته میمربوط به آنبا ارزش و معتبر 5/0و مدارك به مراکز نگهداري اسناد ) الف2
13ص 
و يشورو(بلوك شرق یاانیميدیشدياعتمادیرقابت و ب25/0دوم جهانی ایان جنگ پبا :عصر جنگ سرد) ب

درگرفتگریدياز سو)آنتیتحت حمايکشورهاوکایآمر(بلوك غرب یا و 25/0و سکیاز )آنياقماريکشورها
109ص 8درس ) نمره1(25/0. افتیادامه )نیبرلواریدسقوط(یا وسمینظام کمونیفروپاشو تا 25/0

2

یشبانکارگدیتولوهیش5/0یو خصوصیدولتییکاالخردهدیتولوهیش، 5/0یدهقانيبرسهمدیتولوهیش) الف3
.49ص 4درس ) نمره5/1(- 5/0یاتیلیاای)یشبان(

روطه،پادشاه مشکیبه عنوان یمتعهد شد که مطابق قانون اساسیمليدر مجلس شوراسوگنديهنگام ادا) ب
دولت گذاشت تا آنها را اریرا که پدرش تصرف کرده بود، در اختیامالکنیهمچناو5/0فقط سلطنت کند نه حکومت

ممنوع نخواهد ایداد که حجاب را محدود نانیاطمدیتقلبه مراجعن،یعالوه بر ا5/0صاحبانشان بازگرداندبه
.115ص 9نمره درس 5/1.استکافیمورددوذکر نمره، 5/0هر مورد 5/0.کرد

زندگی، کمیته امداد امام  خمینی، نهضت سوادآموزي، بنیاد شهید، ا، سپاه پاسداران، جهادسیانقالب اسالمهتیکم)ج
.. ها و دادسراهاي انقالببنیاد مسکن، بنیاد شهید، بسیج مستضعفان، دادگاه

.139ص11درس ) نمره1(.کافی استمورددوذکر نمره، 5/0هر مورد 

5/3

»ر صفحه دومراهنما دادامه « 



باسمه تعالی
صبح8:ساعت شروع ادبیات و علوم انسانی: رشته )3(تاریخ :نهایی درسشبه تصحیح سؤاالت امتحان راهنماي

3/1399/ ..: تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 
شهرکی: نام و نام خانوادگی طراح سوال

:لیکد پرسن
مهشید مصلی نژاد:نام آموزشگاه

6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي

ر د ی نمرهراهنماي تصحیحف
درمناطق به ترتیب خود تحکیم و نفوذاقدام به م/1907با قراردادو انگلستان،هیروس:پیش از جنگ جهانی اول4

75ص 5درس 5/0. شمال و جنوب ایران نمودند
به یجاسوسان آلمانحضورود اما این دو کشور به بهانه نمطرفی دولت ایران اعالم بی: بعد از شروع جنگ جهانی اول

زیانگلستان ن25/0کردنداشغالرا، )1907تحت نفوذ (یشمالهاي بخشیروسانینظام5/0.نمودندیلشکرکشرانیا
قسمت را به دو رانیام/1915قراردادسپس در25/0. دادلیجنوب را تشکسیپليروی، نمناطق تحت نفوذ خوددر 

85و86ص6درس ) نمره2(5/0.سهم انگلستان شدیجنوبمهیو نهیبه روسمتعلقیشمالمهیکردند؛ نمیتقس

2

به 5/0تولیدات خود فروش هايبازارو هیاولخامموادراي تهیهب5/0،با افزایش تولیدات صنعتیییاروپايکشورها5
30ص 2درس )نمره1(. پرداختندییقایو آفرییایآسيگسترش استعمار و غارت کشورها

1

تهاجم -رانیعراق در جنگ با ایبا ارتش بعثینظاميهمکار–از مسئوالن و مردم يادیآشوب و ترورِ شمار زجادیا6
154ص 12درس )نمره1(.کافی استمورددوذکر نمره، 5/0هر مورد . 598قطعنامهرشیپس از پذرانیبه خاك ا

1

که رضاخان به وجود آورده بود،یتیبا توجه به امنگر،یدپراکندهيهاورششیشورش خزعل و بعضیسرکوبپس از 7
مردم نسبت به احمد شاه و ینیبدبرضاخان،طرفدارانغاتیر اثر تبلبحال، نیدر هم5/0افتیشیافزااوتیمحبوب

92ص 7درس ) نمره1(5/0.شدشتریبزینبه رضاخانشیگرا

1

1051ص 8درس ) نمره1(5/0.)برهارپرل(یا آرامانوسیاقدر5/0کایبه ناوگان آمرهاژاپنیحمله 8
بر گانگانیبه تسلط ب5/0و استقالل کشور یملتیحاکمنقض و 5/0رانیامردميگرفتن حقوق ماددهینادضمن 9

116ص 9درس ) نمره5/1(5/0.دیبخشیمتیمنابع و صنعت نفت مشروع
5/1

متحد و در اطاعت از رهبر خود مصمم و رانیامردم5/0نداشته استياهجینتيازهاریآوردن دولت نظامکاريرو10
5/0.محمدرضا شاه باشدازریغيگریدمهرهبه فکردیبارانیحفظ منافع خود در ايبراکایآمر5/0هستنديجد

135ص 10درس ) نمره5/1(

5/1

منحرف و معاند، يبه گروه ها5/0نظام روز به روز از خط امام فاصله گرفتيو نهادهامسئوالنانیمیالف افکناختبا 11
یماليدر تنگناراسپاه پاسدارانيروهاینزینیلیبا شروع جنگ تحم5/0شدکینزدخلق،نیمانند سازمان مجاهد

144ص 11درس ) نمره5/1(5/0.دفراهم آورراسقوط خرمشهرنهیقرار داد و زمیحاتیو تسل

5/1

تازه در اتیاز تجربيبرخوردار-یمختلف نظاميازهایو ساخت ندیدر تولییخودکفا- یدفاععصنایتحول در حوزه12
ییشکوفا- مسلحيروهایسازمان رزم نمیو تحکتیتقو- داوطلبیانسانيرویو آموزش نیسازماندهنهیزم

.کافی استمورددوذکر نمره، 5/0هر مورد .جنگ و ظهور فرماندهان با استعدادیفرماندهبالقوه درياستعدادها
159ص 12درس ) نمره1(

1

20جمع نمره همکار گرامی خسته نباشید        


