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دقیقه90: مدت امتحان : ساعت شروع ادبیات و علوم انسانی : رشته 3تاریخ : سواالت امتحان نهایی درس

2: تعداد صفحه : تاریخ امتحان متوسطه  دوره دومدوازدهم پایه  رقیه صالحی استاد:نام خانوادگینام و

:شماره پرسنلی
دبیرستان خیر غیابیمشهد6ناحیه

ماه سال ، بزرگساالن و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداددانش آموزان روزانه
1399

نمرهسؤاالتردیف
:به خاطر آوردن1

)25/0هرمورد(:غلط را مشخص کنیدیاجمله هاي صحیح و )الف
غص.               شرح فتوحات آنان بود بررسی زندگی پادشاهان و،اساس کارتاریخ نگاري سنتی–1
. کشاورزان به وجود آوردواستالین پس از پیروزي انقالب، حکومت کمونیستی برپایه شوراهاي کارگران - 2

غ ص 

5/0

)25/0هرمورد (در ارتباط است؟ چپ با شماره هاي سمت راست کدام یک از گزینه هاي سمت )ب2
.)در ستون سمت چپ، دو مورد اضافی است(
سیدحسن مدرس–الفمورخ مشهور عصرقاجارو رییس دارالترجمه  همایونی –1
ناصرالدین شاه -ب.بود1919یکی از جدي ترین مخالفان قرارداد–2

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه–ج
مالهادي سبزواري-د

5/0

)25/0هرمورد ) ( دومورداضافی است .(جاهاي خالی را با کلمات زیر تکمیل کنید )ج3
)آخوندزاده-فتحعلی شاه - میرزا آقاخان کرمانی –شاه  ناصرالدین( 

.ی به حکمت تاریخی دست یافته انداروپایگام هاي موثري برداشت اومعتقدبود مورخین ................تاریخ نگاري جدید در–1
.ساخته شد...................................کاخ شمس العماره واقع در مجموعه کاخ گلستان به دستور –2

5/0

)25/0هرمورد . (گزینه هاي مناسب را انتخاب کنید)د4
. حکومت او نقش مهمی در گسترش اسالم وزبان فارسی درهندوستان داشت–1

چندراگوپتا–دنادر –جگاندي –بمحمدبابر –الف
چرا مصدق ازمحمدرضاشاه خواست که اختیار وزارت جنگ وفرماندهی ارتش رابه اوبسپارد؟ –2

سرکوب مخالفان داخلی-بقدرت دربار وکاستن نفوذ–الف
ایجادارتش قدرتمند  –دکوتاه کردن دست استعمار  –ج 

5/0

)5/0.(به سوال زیر پاسخ کوتاه دهید )ه5
تشکیل جامعه ملل چه بود؟هدف از

5/0

)نمره1هرمورد :(تعریف اصطالحات یا مفاهیم تاریخی 6
سیاست موازنه منفی-ب انقالب میجی                                                -الف 

2

:گی هاي پدیده هاي تاریخیژطبقه بندي اجزا یا ویفهرست و،توصیف7
. بنویسیدملی شدن نفت رااجراي قانونانگلستان براي جلوگیري از تصویب واقتصادي  و اقدامات سیاسیدو مورد از-الف 

.دو نمونه از توطئه ها و تالش هایی که دشمنان داخلی و خارجی علیه جمهوري اسالمی ایران انجام دادند را بنویسید-ب 
2

»ادامه سواالت در صفحه دوم «



دقیقه90: مدت امتحان : ساعت شروع ادبیات و علوم انسانی : رشته 3تاریخ : امتحان نهایی درسسواالت 

2: تعداد صفحه : تاریخ امتحان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه   رقیه صالحی استاد:نام خانوادگینام و

:شماره پرسنلی
دبیرستان خیر غیابیمشهد6ناحیه

ماه در نوبت خرداد، بزرگساالن و داوطلبان آزاد سراسر کشور دانش آموزان روزانه
1399سال 



نمرهسؤاالت ردیف
:مقایسه پدیده هاي تاریخی8

.باهم مقایسه کنید راهیتلر درآلمان استالین درروسیه وسیاست ،درفاصله جنگ جهانی دوم ،
2

:اظهارنظر وقضاوت9
؟مشارکت فراگیرداشتنددردفاع مقدس ،گروه ها درسراسرایران، قشرها وتمام اقوامبه نظر شما چرا

1

)5/0هرمورد ) (بیشتربدانیم: (کاربست شواهدومدارك تاریخی 10
با عنوان کندي، طرفدار انقالب 1340خرداد 6پیام کندي رییس جمهور، به کنگره آمریکا به نقل از روزنامه اطالعات مورخ 

دموکراتیک 
پیمان هاي نظامی نمی تواند به کشورهایی که بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادي راه خرابکاري را در آنها ..«

این امر خاصه درمورد کشورهاي . آمریکا نمی تواند به کشورهاي کم رشد فقط از نظر نظامی توجه کند. بازکرده کمک نماید
پیمان . ما می خواهیم در این کشورها امیدواري پدید آید. اند، صادق استکم توسعه که به میدان بزرگ مبارزه تبدیل شده 

و خرابکاري درآنهاست کمک رج و مرج اقتصادي مشوق قیام هاي نظامی نمی توانند به مللی که بی عدالتی اجتماعی و ه
بینوایی هستند و به این جهت ماهرانه ترین مبارزات ضدپارتیزانی نمی تواند در نقاطی که مردم محلی کامال گرفتار . کنند

،1روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج(» با موفقیت روبه رو گردد. از پیشرفت خرابکار نگرانی ندارند
)120ص
.درك ودریافت خودرا ازمتن فوق بنویسید - 1
به نظر شما اهداف آمریکا از اجراي برنامه هاي اصالحی در دیگر کشورها چه بود؟-2

2

)علل،دالیل،آثارآنتایج وپیامدهاي تاریخی(سواالت  تشریحی
75/0)سه مورد(در دوران قاجار شد؟ » فرش«چه عواملی سبب رشد تولید و صادرات 11
75/0کلشاییان مخالفت کردند؟ –چرا نمایندگان درمجلس شانزدهم باقرارداد گس 12
1می شد وچرا از اشرافیت حاکم ناراضی بودند ؟طبقه متوسط در فرانسه شامل چه کسانی13
1) یک مورد راتوضیح دهید(چرا شاهان قاجار قادر به اعمال کامل قدرت استبدادي خود نبودند؟ 14
1حکومت قاجار براي تامین مخارج روزافزون خود به ویژه هزینه هاي هنگفت سفر شاهان به اروپا دست به چه اقداماتی زد؟15
1هدف رضاشاه از اسکان عشایر چه بود و این اقدام چه نتایجی داشت؟ 16
1همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، هدف انگلیسی ها از تقویت کشور آلمان چه بود؟ 17
1مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان چه کسی تشکیل شد و چه وظیفه اي داشت؟18
1چرا پس از فتح خرمشهر، جنگ وارد مرحله تازه اي شد؟ 19

20جمع نمره***                    و پیروز باشید موفق*** 
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دقیقه90: مدت امتحان : ساعت شروع ادبیات و علوم انسانی : رشته راهنماي تصحیح سواالت امتحان نهایی 
3تاریخ : درس

2: تعداد صفحه : تاریخ امتحان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه   رقیه صالحی استاد:نام خانوادگینام و

:شماره پرسنلی
دبیرستان خیر غیابیمشهد6ناحیه

ماه سال ، بزرگساالن و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداددانش آموزان روزانه
1399

نمرهسؤاالتردیف
:به خاطر آوردن 1

)25/0هرمورد(:کنیدغلط را مشخصیاجمله هاي صحیح و -الف 
6ص1درس 25/0صحیح  - 1
83ص 6درس 25/0غلط -2

5/0

)25/0هرمورد (در ارتباط است؟ چپ با شماره هاي سمت راست کدام یک از گزینه هاي سمت -ب 2
3ص1درس 25/0محمدحسن خان اعتمادالسلطنه - 1
895/0ص6درس 25/0سیدحسن مدرس - 2

)25/0هرمورد ) ( دومورداضافی است .(جاهاي خالی را با کلمات زیر تکمیل کنید -ج 3
6ص1درس 25/0میرزا آقاخان نوري - 1
60ص4درس 25/0شاه ناصرالدین-2

5/0

)25/0هرمورد . (گزینه هاي مناسب را انتخاب کنید-د 4
25ص 2درس 25/0شماره الف محمدبابر - 1
120ص 9شماره الف کاستن نفوذ وقدرت درباردرس- 2

5/0

)5/0.(به سوال زیر پاسخ کوتاه دهید )ه5
84ص 6درس 5/0امنیت جهانی و جلوگیري از جنگ تامین صلح و

5/0

)نمره1هرمورد :(تعریف اصطالحات یا مفاهیم تاریخی 6
، اپن ازنظرسیاسی، اجتماعیژم به اصالحات اساسی واخذ تمدن جدیدغربی اقدام کردند 19در نیمه دوم قرن یهااپنژ-الف 

مسیر توسعه صنعتی کشاورزي پیش درژاپن حکومت مشروطه ایجادشد وپس از آن در. فرهنگی متحول شداقتصادي و
102ص8درس 1. رفت

سیاست موازنه مثبت تسلیم شدن ،ودببرابر امتیازخواهی دولت هاي سلطه جویعنی ایستادگی دراست موازنه منفی یس-ب 
116ص9درس1.توصیه می کرد اي امتیاز به آنها راطاعدر برابر قدرت هاي بزرگ و

2

نمره1هرسوال :تاریخیهايپدیدههايویزگییااجزابنديوطبقه،فهرستتوصیف7
العادهفوقپرداختازانگلیسوایراننفتشرکتمنعطریقازگستردهاعتصاببهنفتصنعتکارگرانتحریک- الف 

بنادروفارسخلیجبهخودجنگیهايکشتیفرستادن- المللیبیندرمجامعایرانازشکایتطرح- آناندستمزد
9درس)                     استکافیمورددو(انگلیسبانکشعبتعطیلیباایراناقتصاديتهدید-نظامیتهدیدوایران

119ص

موردکافیدو(کودتاطراحی–طبسبهآمریکانظامیحمله-انقالبیمردموهاشخصیتترور–ناامنیوآشوبایجاد- ب 
140ص11درس) است

2

ادامه راهنماي تصحیح درصفحه دوم 
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3تاریخ : درس

2: تعداد صفحه : تاریخ امتحان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه   رقیه صالحی استاد:نام خانوادگینام و

:شماره پرسنلی
دبیرستان خیر غیابیمشهد6ناحیه

ماه ، بزرگساالن و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداددانش آموزان روزانه
1399سال 

نمرهسؤاالت ردیف
:مقایسه پدیده هاي تاریخی8

گ کرد یابه محکوم به مراستالین بسیاري از مخالفانش را یاهردو آنها نظام دیکتاتوري وتک حزبی به وجودآوردند
استالین در.غیرنازي هارا پاکسازي کردهیتلرهم افراد مخالفش و، اجباري در سیبري فرستاد اردوگاه هاي کار

هیتلر درآلمان عالوه .رها وسرزمین هاي اروپاي شرقی بودروسیه به دنبال گسترش مرزها وتسلط بربرخی کشو
را پیش ، برنامه هاي توسعه طلبانه سرحدي وسرزمینی خودهاي دو وچند جانبه بابرخی کشورهابربستن پیمان 

100- 98ص8درس . دبردن

2

:اظهارنظر وقضاوت9
156ص12وحدت ویکپارچگی سرزمین   درس –پیروي از رهبر وولی فقیه –عشق به میهن 

1

نمره1هرمورد )بیشتر بدانیم (کاربست شواهد ومدارك تاریخی10
روش سلطه نظامی دیگرنتیجه بخش نیست باید ازطریق استعمار نو وارد شد وسلطه غیرمستقیم داشت - 1
1242ص10درسشوروينفوذباومقابلهسلطهتداوم–پهلويحکومتحفظ-2

)علل،دالیل،آثارآنتایج وپیامدهاي تاریخی(سواالت  تشریحی
5275/0ص 4درس رافت بافندگان ایرانی    هنرمندي وظ-طرح ونقش هاي زیبا ومتنوع–ارزانی نیروي کار 11
11675/0ص9درسبیگانگان بر منابع نفت تسلط-نقض حاکمیت ملی واستقالل کشور -نادیده گرفتن حقوق مردم 12
متاز برایشان امتیازي داشتند آنها ازاینکه طبقه م. ..نویسندگی و،مشاغلی مانند وکالتاغلب تحصیل کرده بودند و13

28ص 2درس . ، به شدت ناراضی بودندقائل نبود
1

37ص3درس.         راي اعمال قدرت بودندزیرافاقد ابزارهاي الزم مانند نظام اداري کارآمد وارتش ثابت وحرفه اي ب14
ونفوذ قدرت هاي استعمارگرقدرت سیاسی ونظامی ایالت-مراجع شیعه نفوذ اجتماعی ودینی روحانیت و

)ذکردومورد کافی است (ذ زنان حرمسرا نفو

1

61ص 5اقدام به فروش مناصب حکومتی، باالبردن مالیات ها واستقراض از روسیه وانگلستان                      درس 15
و باعث شد ما ازنظر دامی به –واین اقدام از رونق دامداري کشور کاست –هدف مهار نیروي رزمی عشایر بود 16

94ص7درسبیگانه نیازمند باشیم                                                                                                         
1

961ص7درس  دام کمونیسم شوند               مانع از افتادن آلمانی ها به از مشکالت آن کشور  بکاهند و 17
1441ص11درس. وظیفه داشت تا به اختالفات میان مجلس و شوراي نگهبان رسیدگی کند–به فرمان امام خمینی 18
ازسوي دیگر حامیان خارجی صدام براي –زیرا ازیک سو موفقیت هاي نظامی رزمندگان ایرانی ادامه یافت 19

153ص12د رس .جلوگیري ازسقوط او، انواع تجهیزات نظامی را در اختیار او گذاشتند
1

20جمع نمره                                  ***                                      همکار گرامی خسته نباشید *** 


