
باسمه تعالی

صبح8: ساعت شروع  انسانی: رشته  ایران و جهان معاصر3تاریخ :راهنماي تصحیح سئواالت امتحان شبه نهایی درس 

3/1399: ..... / تاریخ امتحان  سال دورازدهم آموزش متوسطه

دبیرستان اسالمبولچی:  نام آموزشگاه 

مشهد6ناحیه  /شهرستان / منطقه 

منظوري: نام و نام خانوادگی طراح سئوال 

: کدپرسنلی 

نمره راهنماي تصحیح ردیف

1 صحیح-4غلط                           - 3صحیح                               - 2غلط                                   -1 1

1 الف-4ج                             - 3الف                                  -2د                                      - 1 2

1 کاوور) دلنین     ) امیرعبدالقادر                     ج )گاندي                             ب) الف 3

5/2 )5/0( نهضت مقاومت ملی )ب )                          5/0( تمدن و تجدد یا مبارزه با کهنه پرستی    ) الف 

)         5/0. ( به اختالفات میان مجلس و شوراي نگهبان رسیدگی کند) ج 

)5/0( تکیه دولت  ) ه )       5/0( به بهانه ناهمخوانی تاریخ هجري شمسی با فرهنگ ایرانی    )د 

4

2 ) 5/0. ( برداشتن حجاب بانوان یکی از اقدامات رضا شاه بود که به کشف حجاب معروف شد) الف 

آوارگی و اختالل –ي هاي مسري بیمار–گرسنگی - آسیبب هاي اقتصادي. میلیون کشته شدند50تا 40حدود ) ب 
)نمره 1) ( ذکر دو مورد کافیست( هاي روحی و روانی 

)5/0( یعنی ایستادگی در برابر امتیاز خواهی دولت هاي سلطه جو ) ج 

5

2 در عصر افشار  به خصوص دوره نادرشاه به سبب آشفتگی هاي سیاسی و اجتماعی علم و آموزش رونق  نداشت )الف 
اما در نتیجه آرامش و ثبات نسبی که در زمان کریم خان زند به وجود آمد ،فعالیتهاي علمی و آموزشی کمی رونق 

)نمره 1.( گرفت و مدرسه هاي جدیدي ساخته شد

بی –تاکید بر تاریخ سیاسی و نظامی و شرح طوالنی  زندگی شاهان و جنگ ها و فتوحات : سنتی تاریخ نگاري) ب 
بی توجهی به علل و نتایج رویدادها و تحوالت تاریخی -توجهی به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادي مردم

بی توجهی به سنجش –اده نویسی تاکید بر مصنوع و متکلف نویسی و پرهیز از س-داشتن روحیه تملق و چاپلوسی–
و نقد منابع

توجه به جنبه هاي گوناگون حیات انسانی اعم از سیاسی ،نظامی ،اقتصادي ،فرهنگی : ویژگی هاي تاریخ نویسی جدید 

6



از نتایج علوم باستان شناسی ،زبان شناسی ،جغرافیا ،جامعه شناسی و اسطوره شناسی بهره مند می –و اجتماعی 
)ذکر دومورد از هرکدام کافیست .( شدند

2 آمریکا که خود پیشنهاد –حضور نداشتن برخی کشورها در این نهاد بین المللی نقش مهمی در ناکامی داشت )الف 
به عضویت آن در نیامد و آلمان و وشوروي که در آن حضور داشتند با خروج از آن موجب تاسیس جامعه ملل داده  بود 

)نمره 1. ( بی اعتباري بیشتر جامعه ملل شدند

فرهنگ کهن استبدادي یعنی تفکر و روحیه انحصارطلبی ،خود محوري ،بی اعتنایی به قانون ،تحمل نکردن افکار ) ب 
)نمره 1( تشکیالت منظم و منسجم اداري و اقتصادي به حکومت مشروطه فقدان –و سلیقه هاي متفاوت 

*در صورت هر گونه تحلیل درست و جواب منطقی نمره درست داده شود *
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1 )5/0(رزم آرا )ب )                                    5/0(میرزا حسین خان سپهساالر  ) الف  8

5/0 )5/0(روسیه  ) ب )           5/0(فرانسه ) الف  9

2 *در صورت هر گونه تحلیل درست نمره داده شود*

در قطعنامه ایران و عراق بیشتر به جانب داري از عراق پرداخته شده و رسما عراق را محکوم ننموده و اولتیماتوم داده 
)نمره 2. ( نشده ولی در قطعنامه کویت و عراق به عراق رسما اولتیماتوم داده شده و از کویت جانبداري شده است 
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1 مرداد حاصل توافق آمریکا و انگلستان بود پس از مالقات ماموران  دو کشور درباره سرنگونی دولت 28طراحی کودتاي 
مصدق و انتصاب سرلشگر زاهدي به توافق رسیدند طرح مشترك انگلیس و امریکا ،ایجاد آشوب هاي خیابانی  در 

ه جاسوسی دو کشور قرار گرفت و ایران و به راه انداختن جنگ روانی علیه مصدق در مطبوعات در دستور کار شبک
.مرداد علیه دولت دکتر مصدق کودتا کردند28واحدهاي از ارتش به فرماندهی فضل اهللا زاهدي در 

11

1 با عنایت خداوند ،وقوع توفان شن و کاهش دید خلبانان  آمریکایی باعث سقوط چند بالگرد نظامی و کشته شدن 
.تعدادي از نیروهاي مهاجم شد
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2 آغاز سلطنت پهلوي ، در واقع فصل جدیدي از تاریخ ایران است که همزمان با آن ،دوره نوینی از غارت کشور ما ) لف ا
)نمره 1. ( شهرت دارد» استعمار نو « به دست بیگانگان آغاز می شود که به 

متمرکزي در ایتالیا  فاشیست ها یک گروه ملی گراي افراطی بودند که می خواستند دولت تک حزبی قدرتمند و) ب 
)نمره 1. ( آنها براي آزادي و دموکراسی ارزشی قائل نبودند. ایجاد کنند
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1 برداشتن دو قید مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ) الف 

حذف قید سوگند به قرآن محید و تبدل آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی) ب
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20 **نظر همکار محترم صائب است ** 



باسمه تعالی
دقیقه80: مدت امتحان  صبح8:ساعت شروع  انسانی: رشته  ایران و جهان معاصر3تاریخ : سئواالت امتحان شبه نهایی درس 
صفحه3:تعداد صفحه  : تاریخ امتحان

/.../.....1399
متوسطهسال دوازدهم آموزش منظوري: نام و نام خانوادگی طراح سئوال

: کدپرسنلی
1399دانش آموزان در نوبت خرداد ماه سال  دبیرستان اسالمبولچی: نام آموزشگاه

مشهد6ناحیه : ناحیه /شهرستان /منطقه
نمره سئواالت ردیف
1 .صحیح و غلط بودن سئواالت زیر را مشخص نمایید

. فروردین در تقویم به عنوان روز جمهوري اسالمی نام گذاري شده است11روز-1
. جنگ هاي جهانی اول و دوم ارزش نفت و تسلط به آن را براي رهبران کشورهاي قدرتمند آشکار ساخت-2
یکی از بناهاي معروف دوره قاجار کاخ شمس العماره واقع در مجموعه کاخ گلستان است که به دستور مظفرالدین شاه -3

.ساخته شده است
دکتر مصدق براي کاستن از نفوذ و قدرت دربار و مقابله با کار شکنی هاي آنان از محمدرضا شاه خواست که اختیار -4

.او بسپاردوزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به

1

1 .سئواالت چهارگزینه اي زیر را با دقت بخوانید و فقط یک گزینه را عالمت بزنید
کدام مورد از نتایج مهم اقامت چند ماهه امام در فرانسه براي انقالب است؟- 1

.آغاز شده رهبران آمریکاایشان علیهاي افشاگري ) ب.      شدرابطه امام با مردم ایران قطع) الف
.آمدمبارزان با امام خمینی فراهم امکان مالقات ) د .  انقالبیون روحیه بیشتري گرفتند)ج
جنگ هاي ناپلئون در اروپا چه تاثیري بر اقتصاد ایران در عصر قاجار داشت؟- 2

ورود بی رویه کاالهاي ساخت فرانسه به ایران)مطلوب در ایران                       بتولید صنایع دستی ایرانی با وضعیت )الف
تضعیف جایگاه تجاري ایران در اثر ناامنی در ) درآمد سرشار تجار ایرانی از داد و ستد با ممالک جنگ زده اروپایی    د)ج

راههاي اروپا
ان دولتمردان آمریکایی شد؟در اوایل انقالب اسالمی کدام مورد موجب خشم دوچند- 3
پیروز انقالب اسالمی)باستقرار نظام جمهوري اسالمی)لفا

شکست توطئه آمریکا علیه انقالب اسالمی) د تسخیر النه جاسوسی  ) ج
جریان ملی شدن صنعت نفت ایران برخالف تصور مصدق رفتار کرد؟کدام یک از کشورهاي زیر در - 4

ایتالیا) دانگلستان)جفرانسه) آمریکا                     ب ) الف

ادامه سئواالت صفحه بعد

2



1 2صفحه .               یک مورد در جدول  ب اضافه است. ب متصل کنیدگزینه هاي جدول الف را به گزینه مربوطه در جدول 
بالف

.(..................)رهبر مباررزات استقالل طلبانه مردم هند علیه استعمار انگلستان بود) الف
(.......................)رهبر و فرمانده نیروهاي آزادیخواه الجزایر)ب
(........................)رهبر بلشویک هاي روسیه ) ج
(.......................)رهبر ملی گرایان ایتالیا  )د

امیر عبد القادر)1
کاوور) 2
موسولینی) 3
گاندي) 4
لنین)5

3

5/2 .به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید
کرد؟رضا شاه به چه عناوینی به یک شکل کردن لباس ها و برداشتن حجاب بانوان اقدام )الف

مرداد ،شخصیت هاي ملی و مذهبی چه تشکلی را پایه گذاري کردند؟ 28پس از کودتاي ) ب
هدف از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت چه بود؟)ج
به چه بهانه اي حکومت پهلوي تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجري شمسی کرد؟    )د
.                     بودیکی از مکان هاي اجراي تعزیه در تهران در دوره قاجار)ه

4

2 توصیف ،فهرست و طبقه بندي اجزاء یا ویژگی هاي پدیده هاي تاریخی
در مورد کشف حجاب چه می دانید؟) الف

.دو مورد از نتایج جنگ جهانی دوم را بنویسید) ب
سیاست موازنه منفی به چه معناست؟) ج

5

2 :مقایسه پدیده هاي تاریخی
مقایسه کنید. را  به خصوص  نادرشاه و کریم خان و زندیه 1- وضعیت علم و آموزش در دوره افشاریه

را با هم مقایسه کنید. دو مورد از ویژگی هاي تاریخ نگاري سنتی و جدید  -2

6

2 :اظهار نظر و قضاوت 
ضمانت اجرایی الزم را نداشت؟به نظر ما چرا جامعه ملل در اجراي تصمیماتش)الف

عمده ترین مشکالت و چالش هاي مشروطه چه بود؟ دو موردبه نظر شما) ب

7

1 )من چه کسی هستم؟.( با توجه به توضیحات داده شده ،شخصیت تاریخی مورد نظر را معرفی نمایید

براي سفر به فرنگ و اخذ تمدن اروپایی صدراعظم نوگرا و ترقی خواه عصر ناصري که نقش موثري در تشویق شاه ) الف
.داشت
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.مخالف ملی شدن صنعت نفت بود و به دست خلیل طهماسبی یکی از اعضاي جمعیت فداییان اسالم اعدام انقالبی شد) ب
ادامه سئواالت صفحه بعد

5/0 3صفحه .          قراردادهاي زیر بین ایران دوره قاجار و کدام کشورها منعقد شد؟ نام ببرید
.................................)-ایران ( قرارداد فین کن اشتاین            ) الف
................................. )- ایران ( قرارداد گلستان                        ) ب 

9

2 بررسی شواهد و مدارك     
مفاد قطعنامه هاي شوراي امنیت سامان ملل متحد درباره جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و تهاجم نظامی صدام به کویت را 

.ي آنها را با ذکر دلیل بیان کنیدبخوانید و تفاوت ها
) :1359مهر 6/ 1980سپتامبر 28( 479قطعنامه ) الف
از ایران و عراق می خواهد از هر گونه کاربرد زور به فوریت خودداري کنند و مناقشه خود را از راه هاي مسالمت آمیز و -1

.طبق اصول عدالت و حقوق بین المللی حل نمایند
مصرانه می خواهد هر پیشنهاد مناسب در مورد میانجی گري ،سازش یا توسل به نهادهاي منطقه اي و یا دیگر راه از آنها - 2

.هاي مسالمت آمیز را بنا به انتخاب خود ،که اجراي تعهداتشان را بر اساس منشور سازمان ملل تسهیل کند،بپذیرند
را مبذول دارند و از هر اقدامی که ممکن است به افزایش و از کلیه کشورهاي دیگر می خواهد حداکثر خویشتن داري - 3

.گسترش بیشتر مناقشه منجر شود ،خودداري کنند 
.از کوشش هاي دبیر کل و پیشنهاد وي در مورد مساعی جمیله براي حل این وضعیت پشتیبانی می کند- 4

.ه صدام به کویت صادر شدکه بالفاصله پس از حمل) 1369مرداد 13/ 1990اوت 2( 660قطعنامه ) ب
.تهاجم عراق به کویت را محکوم می کند- 1
.از عراق می خواهد تمام نیروهاي خود را بی درنگ و بدون قید و شرط از کویت بیرون ببرد- 2
.عراق و کویت را متعهد می کند که بالفاصله مذاکرات فشرده اي را براي حل اختالفات خود آغاز کنند- 3
.رد که در صورت نیاز تشکیل جلسه دهد تا تدابیر الزم را براي اجراي این قطعنامه بررسی کندتصمیم می گی-4
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1 .مرداد و سقوط دکتر مصدق را بنویسید28بر موفقیت کودتاي ) آمریکا و انگلستان ( نقش عوامل خارجی  11
1 حمله نظامی آمریکا به طبس چرا به نتیجه نهایی نرسید؟ 12
2 تعریف اصطالحات یا مفاهیم تاریخی 

:)در ایران ( استعمار نو) الف
:فاشیست )ب

13

1 چه تغییراتی در قانون انتخابات انجمن هاي ایالتی و والیتی در زمان اسداهللا علم صورت گرفت؟  14

20 جمع نمره»»»  موفق و موید باشید ««« 


