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١

آوردن1 خاطر :به
کنیدجمله)الف مشخص را غلط یا و صحیح مورد(.هاي )25/0هر

سنتیتاریخ-1 وقایعنگاري مجلسنگاريادامه و میینویسها محسوب آن از پیش و صفوي دوره .شودهاي
پادشاهی-2 مشروطه، انقالب از پیش تا ایران حکومتی بودنظام استبدادي و .مطلقه
شروع-3 دومبا جهانی ایران،جنگ دردولت شرکت .شدجنگآمادة
گزینه)ب از یک سمتکدام شمارهچپهاي سمتبا استراستهاي ارتباط مورد(.در )25/0هر

است اضافی مورد دو چپ سمت .درستون
قاجار-1 عصر مشهور همایونیئیسرومورخ سیدضیاءالدین)الفدارالترجمۀ

طباطبایی
قرارداددولت-2 موافق ایرانی کرمانی)ب1919مرد رضا میرزا

بعدوزیرنخست-3 خان)ج 1299کودتايازاحمدشاه محمدحسن
اعتمادالسلطنه

طباطباییآیت)د اهللا
الدوله)هـ وثوق

خالی)ج زیرجاهاي کلمات با کنیدرا است(.تکمیل اضافی مورد مورد().دو )25/0هر
ارس–مصر( اترك–عراق-رود )رود

ترکمنچاي-1 و گلستان قراردادهاي نتیجۀ کشور..............در دو گرفتمرز .قرار
جمهور،انورسادات-2 کرد،..………رئیس صلح اسرائیل با آمریکا وساطت .با
کنیدگزینه)د انتخاب را مناسب مورد(.هاي )25/0هر
بخش-1 ورساي پیمان اساس واگذارگردید؟بر کشورها کدام به آلمان خاك از هایی

انگلیس)الف و مجارستان)بفرانسه و لهستان)جاتریش و لهستان)دفرانسه و انگلیس
نخست-2 دوره در زمینه،وزیريرضاخان بهبراي دست خود براي قدرت انتقال زد؟یاقدامچهسازي

داد)الف تشکیل کشور در منظمی کرد)ب.ارتش سرکوب درجنوب را خزعل .شیخ
شد)ج کشور در جمهوري نظام کرد)د.خواستار تشویق اروپا سفر به را .احمدشاه

پاسخ)هـ زیر سؤال دهیدبه )5/0(.کوتاه
آتاتورك-1 با آشنایی و ترکیه به مسافرت از پس کشوررئیس،رضاشاه آن وي،جمهور از تقلید چهبهدستبه

زد؟یاقدام

3

اصطالحات2 تاریخییتعریف مفاهیم )75/0موردهر(:ا
تحمیلی)الف  منفی)ب:جنگ موازنه :سیاست

5/1

طبقه3 و فهرست ویژگینبتوصیف، یا اجزا پدیدهدي تاریخیهاي مورد(:هاي )نمره1هر
دستاوردها)الف چه به ایرانیان ایران، در مشروطه انقالب پیروزي رسیدند؟یبا ببرید(ی نام را مورد .)چهار

ببرید)ب نام رسیدن سلطنت به از پس را رضاشاه اقدامات از مورد .دو

2
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پدیده4 تاریخیمقایسۀ :هاي
رکود رونقکشاورزيدالیل و رشد و افشار نادرشاه دورة در دستیایران رصنایع قاجار دورة اوایل مقایسهدر ا

نتیجهکرده سطر یک در کنیدو تاریخی .گیري

3

قضاوتاظهار5 و مورد(:نظر )25/0هر
شما)الف نظر رویداد،به کدام از متأثر نوزدهم، قرن در جهان تاریخ تحوالت استبودتاریخیعمده ؟ه

شما)ب نظر قرن،به در مستعمره کشورهاي استعمار.م19مردم از رهایی اقداماتیبراي توانستندچه انجاممی
؟دهند

نظرشما)ج است؟،به داشته کشور معاصر تاریخ در تأثیري چه ایران در نفت اکتشاف
گروه)د و قشرها اقوام، تمام چرا شما، نظر گستردهبه و فراگیر مشارکت مقدس دفاع در ایران سراسر در ايها

داشتند؟

1

تاریخی6 مدارك و شواهد مورد(:کاربست )5/0هر
خمینی« امام حضرت زندگی اواخر عده)ره(در شوراي، مجلس نمایندگان از عالیاي شوراي اعضاي و اسالمی

درخواستقضایی ایشان شوداز اصالح و بازنگري اساسی قانون خمینی.کردندکه تاریخ)ره(امام اردیبهشت24در
متشکل1368 هئیتی ونفرازشخصیت20از، سیاسی و مذهبی را5هاي اسالمی شوراي مجلس نمایندگان از نفر
کردنداینمأمور بنیان.کار که بود نرسیده پایان به هئیت این فعالیت اماهنوز رفتند؛ ازدنیا اسالمی جمهوري گذار

یافت ادامه اساسی قانون اصالح و بازنگري گرفت،مهم.روند صورت اساسی قانون در که اصالحی و تغییر ترین
نخست منصب رئیسحذف به دولت هئیت ریاست سپردن و بودوزیري شرایط.جمهور از مرجعیت شرط همچنین

شد حذف آیت.رهبري حضرت مساعد نظر با خامنهسرانجام انقالب،،اياهللا اساسیرهبر قانون اصالحات پرسی همه
دادند1368مرداد6در مثبت رأي آن به مردم و شد ریاستهم.برگزار دورة پنجمین انتخابات پرسی، همه با زمان

نیز حجتجمهوري و گرفت ایرانانجام اسالمی جمهوري رئیس چهارمین عنوان به رفسنجانی هاشمی اکبر االسالم
شد .انتخاب

اساسی)الف قانون بازنگري تغییرمهمزایکیدر اصالحاترین و .بنویسیدراگرفتصورتکهیتات
نکرد؟)ب متوقف را اساسی قانون اصالح و بازنگري روند رویداد، کدام
اصالهمه)ج شد؟پرسی برگزار کسی چه مساعد نظر با اساسی قانون حات
اردیبهشت)د شدند؟1368در اساسی قانون اصالح و بازنگري خواستار کسانی چه ،

2

تشریحی سؤاالت
از7 مورد رادو دوم جهانی جنگ پیامد و 1.بنویسیدآثار
قطعنامهدو8 در که مقدس دفاع جریان در ایران شد،شوراي598خواسته مطرح هم ملل سازمان بود؟امنیت 1چه
مورد9 خرداددو پانزده قیام نتایج بنویسید1342از 1.را
خمینی10 امام ماهۀ چند فرانسه)ره(اقامت داشت؟)1357مهر(در دنبال به انقالب براي مهمی نتایج یک(چه ذکر

است کافی .)مورد
1

11ب در موسولینی بود؟سیاست چه خارجی روابط 5/1عد
بنویسید12 را ایران در نفت صنعت شدن ملی از جلوگیري براي انگلستان اقدامات از مورد 2.دو

باشید« پیروز و نمره».موفق 20جمع

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



تعالیب اسمه

درس نهایی امتحان تصحیح انسانی:رشته3تاریخ:راهنماي علوم و شروعادبیات امتحانصبح8:ساعت دقیقه90:مدت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة 9/3/1398:تاریخ

آزاد،روزانهآموزاندانش داوطلبان و سنجش1398سالماهخرداددرکشورسراسربزرگسال آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

مورد)الف1 25/0هر
درس-22ص1درسصحیح-1 108ص8درسغلط-373ص3صحیح

مورد)ب 25/0هر
اعتمادالسلطنه)ج(-1 خان الدوله)هـ(-32ص1درسمحمدحسن 89ص6درسوثوق
درس)الف(-3 طباطبایی 91ص7سیدضیاءالدین
مورد)ج 25/0هر
ارس-1 111ص8درسمصر-432ص3درسرود
مورد)د 25/0هر
لهستان)ج(گزینه-1 و شدخواستار)ج(گزینه-842ص6درسفرانسه درکشور جمهوري 92ص7درس.نظام

نمره5/0)هـ
سنت-1 همه با مبارزه پرداختبه اسالمی مصداق(.هاي سنتبه با مبارزه لباس،هاي تغییر حجاب، کشف مانند ها

شود داده کامل نمره شد اشاره نیز شرعی دفاتر تعطیلی و روحانیان کردن 94ص7درس .)محدود

3

تحمیلی)الف2 ایران:جنگ به عراق بعثی ارتش عراق(هجوم و ایران ساله هشت )75/0(149ص12درس)جنگ
منفی)ب موازنه دولتایستادگی:سیاست امتیازخواهی برابر جودر سلطه )75/0(116ص9درس.هاي

5/1

اساسی–برابري–آزادي)الف3 قانون ملی–تدوین شوراي مجلس قانون-برپایی کارآمدحکومت و حکومت(مند
نشریات-)مشروطه سریع ها-رشد گروه و احزاب کدام(.تشکیل هر مورد، چهار 61ص5درس)25/0ذکر

استبدادي-1)ب حکومت به گشت منظم-2باز ارتش سراسرياحداث-3ایجاد آهن عشایر-4راه شکل-5اسکان یک
لباس حجابکردن وکشف کدام(.ها هر دومورد 94-93ص7درس)25/0ذکر

2

جنگ-4 نادرتداوم زمان در خارجی و داخلی نیرويهاي شدید کاهش به رزمنده نیروي به نظامی تشکیالت نیاز و شاه
انجامی کشاورزي بخش در واژه(.دانسانی اولکلید خارجیجنگ:بخش و داخلی انسانی–هاي نیروي 22ص2درس)کاهش

قدرت-  به جنگبا کردن فروکش و قاجاریه داخلیرسیدن و،هاي رشد ایران در دستی صنایع قاجار دورة دراوایل
گرفت (رونق واژه. دومکلید جنگ:بخش کردن داخلیفروکش قاجار–هاي رسیدن قدرت 49ص4درس)به

واژه(– سومکلید کشاورري:بخش رونق عدم جنگ در دستی–تداوم صنایع رونق جنگ کردن )فروکش
می1هربخش( اختصاص خود به را )دهدنمره

3

صنعتی)الف5 انقالب یا فرانسه کبیر است(انقالب کافی مورد یک نمره7625/0ص6درس.)ذکر
مبارزه(یا.دندرکیمتمواقماهنآدورورباربرد)ب آنها نمره7725/0ص6سدر.)کردندمی)یضارتعاشبنج(ایبا
استتأ)ج داشته مثبت کرد(.ثیر متحول را کشور داشتتأ.)اقتصاد منفی جلب(ثیر ایران به نظرشان استعمارگران

تأثیر.)(شد به استاشاره کافی منفی یا نمره11225/0ص9درس.)مثبت
میهن:واژهکلید()د به فقیه-عشق ولی و رهبر از سرزمین-پیروي یکپارچگی و مضامین)(...ووحدت از مورد هر ذکر

دهد می اختصاص خود به را کامل نمره مفاهیم این با بودن معنا هم یا نمره1225/0درس.)فوق

1

دوممۀادا صفحه در راهنما
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و6 شواهد تاریخیکاربست :مدارك
نخستح)الف منصب رئیسوزیريذف به دولت هئیت ریاست سپردن بودو ازیا.جمهور مرجعیت شرط همچنین

شد حذف رهبري (شرایط است. کافی مورد یک )ذکر .)5/0(
بنیان)ب رفتن دنیا اسالمیاز جمهوري )5/0(گذار
آیت)ج انقالبخامنهحضرت رهبر )5/0(اي،
قضاییعده)د عالی شوراي اعضاي و اسالمی شوراي مجلس نمایندگان از 144ص11درس)5/0(اي

2

تشریحی سؤاالت
شدند50تا40حدود7 کشته جنگ این اثر بر انسان نفر سایر.میلیون از بیش جنگ این در آلمان و روسیه تلفات

بود از.کشورها برخی و اروپایی کشورهاي از بهبسیاري بودند، شده جنگ گیر در که آسیا شرقی جنوب کشورهاي
آسیب و دیدند صدمه رشدت آنها به فراوانی اقتصادي بیماري.سیدهاي آگرسنگی، مسري، اختاللهاي و هايوارگی

مصیبت دیگر از نیز روانی و دادروحی آزار شدت به را جهان مردم از بسیاري که بود جنگ از ناشی .هاي
واژه( وسیع:کلید کشتار به آسیب/نمره5/0اشاره به اقتصادياشاره بیماري/نمره5/0هاي و گرسنگی به هاياشاره

جسمی و است(5/0روحی کافی مورد دو 107ص8درس).ذکر

1

متجاوزعقب8 تعیین و مرزها به 1581ص12درسنشینی

هد–91 پهلوي رژیم شدسرنگونی مبارزان نهایی از-2 .ف بسیاري شد موجب مبارزه صحنۀ در خمینی امام حضور
بیاو روي سیاسی مبارزات به جمع-3.رندروحانیون به نیز جامعه از دیگري دانشگاهیان،اقشار و روحانیون بر عالوه

پیوستند برجس–4.مبارزان دینی مرجع عنوان به خمینی امام شدرهبري تر مذهب-5.ته قدرت و نقش به مبارزان
ن بیشتري توجه زمینه این دادنددر دو(.شان است5/0کدامهر،موردذکر کافی 128ص10درس.)نمره

1

تبلیغیایش10 امکانات از استفاده با سخنرانان و مصاحبه می، افشا را پهلوي حکومت جنایات مالقات-کردند؛ی امکان
پیاممبارزان و آمد فراهم انقالب رهبري بابا امام شدهاي منتشر ایران در بیشتري .شتاب

م( یک 134ص10درس)نمره1،وردذکر

1

باستان11 روم امپراتوري دوبارة احیاي سوداي مدی75/0موسولینی دریاي بر تسلط سرو در را آفریقا شمال و ترانه
100ص8درس75/0.پروراندمی

5/1

یا12 گسترده اعتصاب به نفت صنعت کارگران انگلیس،(تحریک و ایران نفت شرکت فوقمنع پرداخت دستمزداز العاده
کشتی-؛)آنان نظامی؛فرستادن تهدید و ایران بنادر و فارس خلیج به خود جنگی در-هاي ایران از شکایت طرح

بین با-المللی؛مجامع ایران اقتصادي شعتهدید سرمایهتعطیلی کردن خارج انگلیس، بانک وب نفت شرکت هاي
نفت خرید ایرانتحریم مورد(119ص9درس.از هر مورد دو )نمره1ذکر

2

است صائب اوراق تصحیج در آنان نظر محترم، همکاران به نباشید خسته 20.ضمن

آموز:توجه دانش اگر که است این واژه کلید از درانمنظور شده ذکر موارد به فقط سؤاالت، به پاسخ در
واژه باشکلید کرده بگیرد،دناشاره تعلق کامل .نمره
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1

الزامی:الفردیف بخش
سشدان به عزیز کسب(10تا1االتؤآموز دهیدنمره16جهت .)پاسخ

بارم

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

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

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

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

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

کرد امضا صلح پیمان .اسرائیل
جنبش-3 مردمپیروزي استعماري ضد تأثیر.........................هاي انگلستان، ایرانعلیه ملت مبارزات بر بسزایی

نفت صنعت شدن ملی .داشتایرانبراي
کنیدگزینه)د انتخاب را مناسب مورد(.هاي )25/0هر
دستاوردبزرگ-1 باشکوه«  پیروزيترین پارلمان»انقالب بود؟براي چه انگلستان

جمهور-الف استقرار و سلطنتی نظام شاهزادگان-بیتلغو و پادشاه قدرت کاهش
سلطنت-ج الهی منشأ سلطنتی-دنفی خانواده پرخرج امتیازات لغو
گزینه-2 از یک ویژگیکدام از زیر سرد«هايهاي جنگ شوروي»عصر و آمریکا ؟نیستبین
نظامی-لفا مستقیم علمیۀمسابق-ببرخورد و تسلیحاتی

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

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

25/3

مفاه2 و درریزیخیتارمیاصطالحات معرفکیرا مورد(.دیکنیسطر )نمره1هر
الرعایا–الف عشایر-ب  :وکیل :اسکان

2

پدیده3 تاریخیمقایسه هاي
حکومت پرانیاینظام دوران خواستشیدر با را مشروطه انقالب هاياز مشروطهانیرانیاه انقالب .دیکنسهیمقااز

2

صفحمۀادا« در »دومۀسؤاالت
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2

تار4 مدارك و شواهد یخیکاربست
س به و بخوانید را زیر دهیدؤمتن پاسخ زیر .االت

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

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

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

1

فهرست5 و طبقهتوصیف ویژگیو یا اجزا مورد(تاریخیهايپدیدههايبندي )نمره1هر
اروپامهم-الف تحوالت قرنترین اول زمینهازکه.م19در جهانی جنگ بروز علل و ببرید؟بودها نام  را

گروهایتالیايهاستیفاش-ب داشتندبودندیچه ویژگی چه ؟و
ممانعت-ج براي انگلستان اقدامات از مورد نفت)جلوگیري(دو شدن ملی بنویسیدایراناز .را

3

واظهار6 قضاوتنظر
در نفت چرا شما نظر اخصدکیبه اافتهیياهدالعافوقتیاهمریسال تأثنیو چه جهانربيریمنبع تحوالت

است؟ گذاشته

1

تشریحی تاریخی(سؤاالت پیامدهاي و نتایج آثار، دالیل، )علل،
واکنشیکاشاناهللاتیآ7 نخستبتسنیچه تيریوزبه در قوام داد؟1331ماهریاحمد نشان خود 75/0از
آ8 برقراراهللاتیچرا در رضاخان با جمهوريمدرس جاينظام سلطنتيبه کردیحکومت 1؟مخالفت
قرن9 در شد؟.م20ژاپن تبدیل کشوري چگونه 1 به
نتاترینمهم10 و رایجهانجنگجیآثار کافدوذکر(.سیدبنویدوم 1.)استیمورد

انتخ-ب  ابیبخش
عزیزدانش کسبآموز سواالت4جهت از دهید4فقط18تا11نمره پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به را .سوال

قدرتبهرايبافشارنادر11 گرفتن رادست شرایطی چه مغان دشت کرددر است(؟مطرح کافی مورد دو 1.)ذکر
شروع12 ادوممرحلهعلل فتحعلرانیجنگ زمان در روس بود؟شایو چه 1 ه
تا13 شد موجب عاملی بیکهآمریکاچه اول جهانی جنگ دهد؟در جنگ اعالن آلمان به و شود جنگ وارد بود 1طرف
جلوگیري14 در ایران شوروآلمانارتشيشرویپازنقش دوميدر جهانی جنگ 1؟بودهچدر
انجمن15 انتخابات قانون در پهلوي زمان ایالتیدر شد؟هاي ایجاد تغییراتی چه والیتی است(و کافی مورد یک 1.)ذکر
سالتظاه16 محرم در ایران مردم عظیم به1357رات را رساند؟آمریکا ایران مورد در نتایجی کافی(چه مورد دو ذکر

.)است
1

بود؟17 چه امام خط پیرو دانشجویان توسط ایران در آمریکا سفارت تسخیر 1علت
مو18 خمینیدو امام رهبري نتایج و آثار از بنویسید)ره(رد را تحمیلی جنگ زمان 1.در

باشید« پیروز و نمره»موفق 24جمع
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)75/0(غلطحیصح)الف1
12ص1درس25/0حیصح-1
63ص6درس25/0حیصح-2
116ص9درس25/0غلط-3
کردن)ب )75/0(یجور

گز-1شمارة کرمان»ج«نهیبا االسالم 3ص1درس25/0یناظم
گز-2شمارة رشدرزایم»الف«نهیبا 55ص4درس25/0هیحسن
گز-3شمارة طهماسبی»د«نهیبا 62ص9درس25/0خلیل

)75/0(یخاليجا)ج
93ص7درس25/0انگلیس-1
111ص8درس25/0کایآمر-2
118ص9درس25/0هندوستان-3
گز)د )5/0(يانهیچهار
الهینف-»ج«نهیگز-1 26ص2درس25/0سلطنتیمنشأ
مستقیم-»الف«نهیگز-2 109ص8درس25/0نظامیبرخورد

کوتاه)هـ )5/0(پاسخ
ملی-1 13ص1درس5/0آرشیو

25/3

الرعایا)الف2 وکیل یا ایران مردم وکیل را خود و کرد امتناع شاه عنوان پذیرفتن از معمول سنت برخالف زند خان کریم
20ص2درسنمره1.خواند

رضاشاهازیکی)ب نکهاقدامات کردن مهار هدف گرفتریعشایرزميرویبا کارهانجام این اما رونقبود، کاهش موجب
وابستگيمداردا دامرکشویو نظر بیاز شدگایبه 94ص7درس         نمره1.نه

2

پرانیایحکومتنظام3 مشروطهشیتا انقالب استبدادیپادشاه،از و داشتيمطلقه قرار قدرت هرم رأس در شاه و بود
اخت از بوداراتیو برخوردار کاف(نمره1.نامحدود شود اشاره مطلقه قدرت و استبداد مفهوم 37ص3درس.)استیبه

اطیشرانیادر تغرانیمردم خواهان مشروطه انقالب حکومتةادارةویشرییبا که برآمدند درصدد و شدند کشور

2

دومحیتصحيراهنماادامۀ« صفحۀ »در
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٢

سلطنتۀخودکام به را نمایقاجار نظارت تحت و قانون چارچوب در شوراندگانیمشروطه مجلس در دریمليخود
سلطنت(نمره1.آورند حکومت مفهوم کافیبه شود اشاره مجلس و قانون و 61ص5درس.)استیمشروطه

ناصرالدین-الف4 پییآشناشاههدف فناوریتمدنيهاشرفتیبا اخذ و غربياروپا بودمدرن ص4درس)5/0(.ی ،60

دالیکی-ب عکاسلیاز ایران،رواج در شاهفراوانۀعالقی بودناصرالدین آن (به ص4درس)5/0. ،60

1

استعمار؛-1)الف5 گسترش و اند-2تداوم قدرتییگرایملشهیرشد .دیجديهاظهور
واژه استعمار،(:کلید استعمارتداوم اند،گسترش قدرتیی،گرایملشهیرشد )دیجديهاظهور
مورد است5/0هر کافی مورد دو ذکر  76ص6درس.،

یتسفاشی)ب ملکها بافراطيگرایگروه کودنی مد تکیه دولت متمرکزیحزبخواستند و جادیاایتالیادريقدرتمند
برا.کنند دموکراسيآزاديآنها اعتباریو و نبودنديارزش .قائل

واژه تکی،افراط،ییگرایمل(:کلید دولتقدرتمنددولتی،حزبدولت اعتبارمتمرکز، آزادي، به نبودن قائل ي،اعتبار
دموکراسی به مورد)قائل است5/0هر کافی مورد دو ذکر 99ص8درس.،

گسترده-)ج اعتصاب به نفت صنعت کارگران شرکتیاتحریک منع طریق پرداختنفتاز از انگلیس و ایران
آنانفوق دستمزد ؛العاده

فارس خلیج به خود جنگی هاي کشتی فرستادن ایران(یاـ نظامی)بنادر تهدید ؛و
المللی بین مجامع در ایران از شکایت طرح ؛ـ

انگلیس بانک شعب تعطیلی با ایران اقتصادي تهدید شرکیاـ هاي سرمایه کردن نفتخارج نفتتحریمیات .خرید
مورد است5/0هر کافی مورد دو ذکر 119ص9درس1.،

3

پ6 درشرفتیبا صنعت گسترش اخصدکیو مهمر،یسال عنوان به تأمنیترنفت ياالعادهفوقتیاهميانرژنیمنبع
جهان.افتی اهمیجنگ دوم و دسترستیاول ارزش بیو را آن بر تسلط و نفت منابع براشیبه گذشته ياز

کشورهااستمدارانیس رهبران ساختيو آشکار جهان داده(یا.قدرتمند نمره واژه کلید اساس بر کتاب از خارج نظرات
.) شود

واژه مثبت(:کلید تحوالت به و:اشاه کشور درآمد افزایش اقتصادي، اقتصادي،رونق تحوالت منفییا...مثل تحوالت به اشاره
و خارجی نفوذ استعمار، بیگانگان، دخالت )...مثل

مورد است5/0هر کافی مورد دو ذکر 112ص9درس.،

1

راهنما« صفحۀحیتصحيادامۀ »ومسدر
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تشریحی سؤاالت
مخالفتیکاشاناهللاتیآ7 نخستضمن فراخواند5/0قوام،يریوز با مبارزه به را 120ص9درس25/0.مردم

جمله به اشاره کناره:یا قوام میاگر جهاد اعالم نکند، ملتگیري با پوشیده، کفن خودم و میکنم شرکت پیکار .کنمدر
75/0

شناختاهللاتیآ8 با داشت،یمدرس رضاخان از ابزارنیا5/0که را مدنیرسيبرايکار قدرت به 5/0.دانستیاو
92ص7درس

1

شد.ژاپن9 تبدیل نیرومند کشوري گرفت5/0به پیش در تهاجمی خارجی سیاست 1021ص8درس5/0.و
جهان-101 مهلکیجنگ مخربنیتر دوم اثرونیلیم50تا40حدود-2؛بشراستخیتاردادیرونیتر و بر انسان نفر

شدندنیا کشته کشورهاياریبس-3؛جنگ برخییاروپاياز شرقيکشورهایو گایآسیجنوب در شدهریکه جنگ
د صدمه شدت به کشورها-4؛دندیبودند، آسریدرگيبه ،یگرسنگ-5؛دیرسیفراوانياقتصاديهابیجنگ

اختاللیآوارگیا،يمسريهايماریب روانیروحيهاو دزینیو بسیناشيهابتیمصگریاز که بود جنگ ازياریاز
داد آزار شدت به را جهان کاف5/0موردهر.مردم مورد دو ذکر 107ص8درس.استینمره،

1

انتخابی-ب بخش
او؛یموروث-111 خاندان در سلطنت رؤساتیحما-2شدن و بزرگان صفوفیطواينکردن خاندان اختالفات-3؛ياز حل

عثمانیمذهب دولت کاف5/0موردهر.یبا مورد دو ذکر 17ص2درس.استینمره،
1

مرز12 خطوط نبودن عهدناميمشخص ادعاهاۀدر و د5/0هاروسدیجدیارضيگلستان خواهادیفريگریو یکمک
روستاها و شهرها مسلمان واسطییمردم به که روسةمعاهدۀبود ستم و سلطه تحت گرفتهگلستان قرار 5/0.بودندها

واژه روس(:کلید ستم خواهی، کمک ارضی، ادعاي مرز، نبودن مورد)هامشخص است5/0هر کافی مورد دو ذکر ،.
42ص3درس

1

ایالت13 کنگره که شد آن موجب کشور این کشتی کردن غرق و آمریکا ناوگان به آلمانی دریایی زیر پیاپی حمله دلیل به
کند جنگ اعالن آلمان به 87ص6درس.متحده

1

تسلیتدارکاتيهاکمک14 آمریحاتیو و طر5/0کا،یانگلستان از اقیکه مرانیخاك آنها يروهاینيشرویپد،یرسیبه
کردنیآلمان متوقف 104ص8درس5/0.درا

1

ق)الف15 دو شرادیبرداشتن از بودن مرد و بودن انتخابانتخابطیمسلمان و ؛شوندگانکنندگان
ق)ب مجدیحذف قرآن به خوردن تبددیسوگند آسمانلیو کتاب به خوردن سوگند به .یآن

مورد ذکر1هر کافیکنمره، 126ص10درس.استیمورد

1

راهنما« صفحۀحیتصحيادامۀ »مچهاردر
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

٤

نظاميرو-161 دولت آوردن است؛ياجهینتيازهاریکار نداشته
رهبررانیامردم-2 از اطاعت در و جديمتحد و مصمم ؛.هستنديخود
ايبراکایآمر-3 در خود منافع مهردیبارانیحفظ فکر شاهيگریدةبه محمدرضا از .باشدغیر

مورد کاف5/0هر مورد دو ذکر 135ص10درس.استینمره،

1

دشمن17 توطئههایتداوم آمريهاو اسالمهیعلکایدولت داخل5/0یانقالب امور در دخالت ورودرانیایو اجازه جمله از
براي شاه محمدرضا کشورسبه این به واژه5/0فر ایران،(:کلید امور در دخالت آمریکا، هاي توطئه آمریکا، دشمنی

شاه محمدرضا سفر مورد)اجازه است5/0هر کافی مورد دو ذکر 138ص11درس.،

1

فرامتیتبع)الف18 از مسئوالن و مردم جنگ)ره(خمینیامامنیکامل روند ؛در
روحةزیانگتیتقو)ب و طلبیۀجهاد میشهادت اانیدر ی؛رانیجوانان
م)پ تقويروهاینانیاتحاد و رزمندگانیۀروحتیمسلح و ؛فرماندهان
براۀمسئلافتنیتیاولو)ت مسئوالنيجنگ و .مردم

مورد ذکر5/0هر کافدونمره، 155ص12درس.استیمورد

1

است صائب اوراق تصحیج در آنان نظر محترم، همکاران به نباشید خسته 24.ضمن
آموز:توجه دانش اگر که است این واژه کلید از درانمنظور شده ذکر موارد به فقط سؤاالت، به پاسخ در

واژه باشکلید کرده بگیرد،دناشاره تعلق کامل .نمره
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بیاورید.(1 خاطر )به

كنید.جمله(الف مشخص را غلط یا صحیح (57/0)هاي

م1 تأسیس در فاضل زنان برخي قاجار، دورۀ در داشتند.ـ مشاركت جديد دارس

اقدام2 از يکي مشروطهـ شاخص بود.های اساسي قانون تدوين مشروطه، فرمان صدور از پس خواهان

منفي3 موازنۀ معنيـ قدرتبه برابر در شدن اعتسلیم و بزرگ ميهای تلقي آنها به امتیاز شد.طای

شماره(ب از یك گزینهكدام با راست سمت سمتهاي است.هاي ارتباط در (57/0)چپ

و(ج كلمات با را خالی كنید.جاهاي پر پرانتز داخل مناسب دوچه((7/0)عبارات گشتاپو، )پیشوا،

موسولیني1 ايتالیاـ كرددر يکپارچه را قدرت رقیب احزاب بردن بین از را......با خود نامید..و ،.....

قدرت2 كامل قبضۀ با هیتلر آلمانـ كشور،در اين تکدر ديکتاتوری خواند.نظام .......... را خود و كرد برقرار حزبي

كنید.گزینه(د انتخاب را مناسب (7/0)هاي

مهم1 بناهایـ ويژگي پستالي»ترين قاجارايرانِ«كارت بوددورۀ ؟چه

ب(الف شد. تركیب اروپايي و ايراني معماری شد.فقط(عناصر ساخته اروپايي بناهای از تقلید به

شد.(ج ساخته پادشاهان سفارش امقاومت(دبه داشت.زيادیبسیارستحکامو

زمان-2 اقاجاردر و كشف مدتامتیاز به ايران گاز و نفت سرمايه00ستخراج كدام به انگلیسيسال شد؟دار واگذار

گس(الف دارسيب(نويل ناكس د((جويلیام شوستر اوزليمورگان سرگور

پاسخ(هـ زیر سؤاالت دهید.به كوتاه (7/0)هاي

نیروهای-1 نظامي شاه،انگلیفرمانده احمد علیه سیاه كودتای در ايران در كسي بود؟سچه ي

تر-2 دلیل به شاه مخالفتسرضا مدرآيتهایاز كرد؟ساهلل تبعید كجا به را مبارز روحاني اين

با-1 روسیهمواجه نظامي محمدخان-الفتهاجم آقا

مركزی-2 دولت حاكمیت شاهفتحعلي-ببازگرداندن

ملي-3 شورای مجلس با شاه-جناسازگاری ناصرالدين

شاه-د مظفرالدین

شاه-هـ محمدعلي

3 

مفاهیماصطالحتعریف2 و تاریخیات
صغیر: استبداد

7/1

«دومصفحةدرسؤاالتمةادا»
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پدیده3 تاریخیمقایسه هاي

كريم و افشار شاه نادر زندعملکرد رسیدنخان از قدرتبعد كنید.رابه مقايسه يکديگر با

2

فهرست4 و تاریخیتوصیف مطالب

ازهسالف( اصالحاتاقداماتترينمهممورد راو شاه ببريدرضا (7/1).نام

انگیزهمهمب( يکترين بود؟)ذكر چه ايران به حمله برای صدام اهداف و است.(ها كافي (1)مورد

استالینج( شورویحکومت بود؟در چه دنبال به خارجي عرصۀ (1)در

7/3

و7 نظر تحلیلاظهار

شما نظر زيانچه«تركمانچای»عهدنامۀبه پیامدهای و داشت؟بارآثار دنبال به ی

1

تاریخی0 مدارک و شواهد كاربست

پرسش به و بخوانید را زير دهید.متن پاسخ ها
نشست» میزباني كوبا(، )پايتخت هاوانا در تعهد عدم جنبش سران نشست در و تحمیلي جنگ آغاز از پیش صدام

در نشست، اين برگزاری زمان به شدن نزديک با گرفت. برعهده بغداد در را شجاع1301تیر30بعدی خلبان شش ،
هوا فروند سه با ايران اسالمي جمهوری ارتش هوايي نیروی فداكار وو بغداد دادن نشان ناامن هدف با جنگي پیمای

شهید خلبانان اين از يکي شدند. عملیات آمادۀ عراق، پايتخت در تعهد عدم جنبش سران نشست از جلوگیری
از بیش جنگ، نخست سال دو در كه بود دوران موفقیت120عباس هوايي دادهعملیات انجام بعثي دشمن علیه آمیز

د عباس هواپیمای پدافندبود. موشک اصابت هدف بغداد، پااليشگاه بمباران از پس و عملیات اين جريان در وران
مي اينکه وجود با رشید خلبان اين گرفت. قرار بعثي نیروهای فرودهوايي سالم نجات چتر از استفاده با توانست

صاعقه را سقوط حال در هواپیمای سراآيد، نشست برگزاری محل نزديک مکاني به رؤيایوار و كوبید تعهد عدم ن
داد. باد به برآن رياست و بغداد در نشست آن تشکیل برای را صدام

بود؟ف(ال چه عملیات اين از سالمي جمهوری ارتش هوايي نیروی خلبانان هدف
نتیجهب( چه دوران عباس داشت؟رشادت ای

1

پیامدهاي و نتایج آثار، دالیل، )علل، تشریحی تاریخی(سؤاالت

بسپارد؟5 او به را ارتش فرماندهي و جنگ وزارت اختیار كه خواست پهلوی محمدرضاشاه از مصدق دكتر 1چرا

بود؟8 چه امام خط پیرو دانشجويان توسط آمريکا سفارت تسخیر 1علت

چهس9 نقاب اسازمان جمهوری علیه اقدامي چه و بود داد؟سازماني انجام 1المي

رزم10 انقالبي نتیجهاعدام چه طهماسبي خلیل دست به داشت؟آرا دنبال به 7/1ای

دومترينمهم11 جهاني جنگ نتايج و بنويسید.آثار 7/1را

نتايج12 و بنويسید.1342خرداد17قیامآثار است.(را كافي مورد دو 2)ذكر

باشید» پیروز و نمره«.موفق 20جمع
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(57/0)غلط-صحیح-الف1

74ص4درس57/0صحیحـ1

75ص7درس57/0صحیحـ5

117ص9درس57/0غلطـ3

(57/0)جورکردنی-ب

گزينه1شمارة 34ص3درس57/0شاهفتحعلی-ببا

گزينه2شمارة محمدخان-الفبا 33ص3درس57/0آقا

گزينه3شمارة شاه-هـبا 79ص7درس57/0محمدعلی

خالی-ج (7/0)جاهاي

 99ص8درس57/0دوچهـ1

100ص8درس57/0پیشواـ5

(7/0)ايگزینهچهار-د

شدالف(گزینه-1 تركیب اروپایی و ایرانی معماری 79ص4درس57/0عناصر

دارسی-بگزینه-5 ناكس 115ص9سدرویلیام

پاسخ-هـ (7/0)کوتاه

90ص5درس57/0ایدسآیرون-1

97ص5درس57/0خواف-5

3

شاه،از5 محمدعلی توسط مجلس بستن توپ باعث7/0به مشروطهكه فجیع ملیكشتار شورای مجلس انحالل و خواهان

برقو7/0شد استبداد دیگر كشیدبار طول سال یک حدود و شد میسارارار صغیر 50و79ص7درس7/0گویند.تبداد

7/1

آشوبن3 كه زمانی در ارتشادر هجوم و داخلی بودهای انداخته خطر به را ایران موجودیت بیگانه و،های شد میدان وارد

انتقال پایدار، امنیت و ثبات برای را زمینه كه نیافت توفیق حال این با داد. نجات جدی تهدیدهای و خطرها از را ایران

ا حکومت تثبیت و قدرت آورد.آرام فراهم خود از پس 19ص5درس،نمره1فشاریه

كریمدر كه كردحالی پرهیز كشورگشایی و جنگ سیاست از و.خان رفاه و رونق آسایش، آرامش، موجبات عوض، در

سا از پس را فارس ویژه به و خود قلمرو نسبی فرهنگی و علمی آورد.لشکوفایی فراهم ناآرامی و جنگ  ،نمره1ها

19ص5درس

5

صفحةتصحیحراهنماةادام» «دومدر
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استبدادی-1(الف4 حکومت به منظم-5بازگشت ارتش سراسری-3ایجاد آهن خط عشایر-4احداث یک-7اسکان
لباس كردن حجاب-7هاشکل كشف

مورد ذکر5/1هر است.سنمره، کافی مورد 94و93ص5درسه

تنب-1(ب ابوموسي، گانۀ سه جزاير جدايي و فارس خلیج بر تسلط و دسترسي رود، اروند مهم آبراه بر حاکمیت
ايران از خوززستان استان و بزرگ و کوچک

کشورها؛-2 ساير مسلمانان و عراق مردم میان در انقالبي افکار انتشار از جلوگیری و اسالمي انقالب نابودی و تضعیف
منطقه.-3 در ژاندارمری نقش ايفای و عرب جهان رهبری به رسیدن

مورد است.0هر کافی مورد یک ذکر 141ص12سدرنمره،

سرزمینج( و كشورها برخی بر تسلط و مرزها گسترش دنبال بودبه شرقی اروپای 99ص8درس.های

7/3

سرزمین7 رفتن دست بهاز اشاره یا و آخال عهدنامه و ماروراءالنهر( و كاسبی)خوارزم دریای شرق در ایران های

اشاره صورت در یا و بود. تركمانچای عهدنامه ضمیمه كه ایران با تجاری قرارداد انعقاد و روسیه اقتصادی نفوذ گسترش

كنبه قضاوت حق امتیاز كاپیتوالساعطای یا رویوسولی اتباع به مییسن تعلق كامل 43ص3درسگیرد.نمره

1

سرانالف(7 نشست از جلوگیری و بغداد دادن نشان عدمناامن عراق.جنبش پایتخت در 7/0تعهد

دورانب( سقوطعباس حال در راهواپیمای اصابتخود نشست محل نزدیک مکان ترتیبوزدبه این صدامبه رویای

رفت. باد به آن بر ریاست و نشست تشکیل 171ص15درس7/0برای

1

دربار5 قدرت و نفوذ از كاستن كارشکنی7/0برای با مقابله كشورهایو امور ادارۀ در 1501ص9درس7/0آن

دشمنیدانشجویان8 تداوم را اقدام این توطئهعلت و اسالمیها انقالب علیه آمریکا دولت امور7/0های در دخالت و

كردند. اعالم كشور آن به سفر برای پهلوی شاه محمدرضا به ورود اجازۀ جمله از ایران 138ص11درس7/0داخلی

1

تیر9 اف1379در از وابستعدادی موسران بختیار شاپور رژیم به بهسته نقابسوم پشتیبانی7/0ازمان ازمانسبا

آمریکاسوسجا كودتاییا)سی عراق بعثی حکومت و خنثی( و كشف اجرا از پیش اندكی توطئه این كردند. طراحی ی

143ص11سدر7/0شد.

1

صنمهم10 شدن ملی راه سر بر مانع شد.ترین برداشته نفت مل7/0عت شورای مجلس سپس سنایو مجلس آن از بعد و

كردند. تصویب را نفت صنعت شدن 118ص9درس(1)ملی

7/1

میلیون11 شدن انسانكشته وآسیبخرابی7/0ها اقتصادیها روانیاختالل7/0های و روحی 7/0های

105ص8درس

7/1

كردهد-151 تغییر مبارزه شد.ف مبارزان نهایی هدف پهلوی رژیم سرنگونی و
شد-5 موجب مبارزه صحنۀ در )ره( خمینی امام بیاورند..حضور روی سیاسی مبارزات به روحانیون از بسیاری
دانشگاهیان-3 و روحانیون بر پیوستند.،عالوه مبارزان به نیز جامعه از دیگری اقشار
امام-4 برجستهخمینیرهبری دینی مرجع عنوان شد.به تر
مذهب-7 قدرت و نقش به دادند.مبارزان نشان بیشتری توجه زمینه این در

مورد است.0هر کافی مورد دو ذکر 158ص10درسنمره،

5

باشید» پیروز و نمره«موفق 01جمع
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دارد(سؤاالتردیف نمره.)پاسخنامه

1

آوردن1 خاطر :به
کنیدجمله)الف مشخص را غلط یا صحیح مورد(.هاي )نمره25/0هر

همراهانش-1 از تن چند دست به زمان همین در و کرد لشکرکشی قفقاز به نظم برقرارکردن منظور به آقامحمدخان
رسید قتل .به

بود-2 بیگانگان به وابستگی و ایران اقتصادي نابودي شاه سفید انقالب .نتیجۀ
جهانی-3 جنگ از پس عراق کنونی امپرادومکشور تجزیۀ قیتو تحت عثمانی، گرفتموري شکل انگلستان .ومیت
گزینه)ب از یک شمارهکدام با چپ سمت استهاي ارتباط در راست سمت مورد(.هاي )نمره25/0هر

چپ سمت استیکدرستون اضافی .مورد
توسخیرست-1 خزر دریاي شرق هاي روسرزمین .م1915قرارداد-الفهاسط
بهیمستق-2 ناحیهایران رودو آنِ از انگلیسشمال آنِ از جنوب گل-بسو تانسقرارداد
و-3 نفوذ پایدارستحکیم ایرانسانگلیلطه آخالقرارداد-جدر

.م1919اردادرق-د
کنید)ج تکمیل زیر کلمات با را خالی است(.جاهاي اضافی مورد مورد().دو )نمره25/0هر

)سیونرهايم-سیاحان-عرف–شرع(
قاجار...................ممحاک-1 زمان کردنددر می فصل و حل را ارث و ملکی خانوادگی، دعواهاي مانند مدنی .دعاوي
توسط-2 ایران در جدید هاي مدرسه شدوآمریکاییاروپایی........................نخستین .تأسیس
کنیدگزینه)د انتخاب را مناسب مورد(.هاي )نمره25/0هر
شاهشعار-1 محمدرضا وزیران نخست از یک ملی«کدام ؟بود»آشتی

ب-الف امامی د-جازهاري-شریف آموزگار اعلم-جمشید اسداهللا
حماس-2 درۀاوج ایران ملت مقدس شدبودعملیاتکدامدفاع آزاد خرمشهر آن نتیجه در .که

ب-الف ج-مرصاد المقدس القدس-بیت المبین-دطریق فتح
دهید)هـ کوتاه پاسخ زیر سؤاالت مورد(.به )نمره25/0هر

به)ره(خمینیامام-1 نسبت دیدگاهی داشتچه والیتی و ایالتی هاي انجمن نامه کافی(؟تصویب مورد یک ذکر
.)است

خلقاعضاي-2 مجاهدین فکري)منافقین(سازمان انحراف از کدامبعد کردند؟فکريجریانبه پیدا تمایل

3

تاریخی2 مفاهیم یا اصطالحات مورد(:تعریف )نمره1هر
تاریخی-الف پستالی-ب:حکمت کارت :بناهاي

2

قضاوت3 و نظر )نمره5/0هرکدامج- ب()نمره1الف(:اظهار
ازچرا-الف صنعتمیان1331تیر30قیامپیروزيپس شدن ملی نهضت هاي گروه و احزاب ها، شخصیت رهبران،
دشمنینفت و افتاد؟تفرقه

شما-ب نظر داخلیبه امور در اي بهانه چه به اروپایی کردندامپراتوريکشورهاي می دخالت ؟عثمانی

2

دوم« صفحۀ در سؤاالت »ادامۀ
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دارد(سؤاالتردیف نمره.)پاسخنامه

2

در-ج نگاران روزنامه از برخی کشورکردند؟ةردوچرا از خارج در خود هاي روزنامه انتشار به اقدام قاجار
پدیده4 تاریخیمقایسۀ مورد(:هاي )نمره1هر

اندی-الف را»هاکراتدم«و»اعتدالیون«ۀشدو دوم مجلس تشکیل و مشروطه انقالب جریان کنیددر .مقایسه
نازیسمتفکر-ب و فاشیسم گروه زمان)نازي(دو اروپاي کنیددر مقایسه هم با را دوم جهانی .جنگ

2

طبقه5 و فهرست پدیدهتوصیف، ویژگی یا اجزا تاریخیبندي )نمره5/0د(نمره1هرکدام)ج–ب-الف(:هاي
از-الف مورد خردادیک پانزده قیام نتایج ترین بنویسید1342مهم .را

ترین-ب نفتمهم شدن ملی از ممانعت براي انگلستان بنویسیداقدامات را است(.ایران کافی مورد یک .)ذکر
ترین-ج ازمهم حسین صدام هاي انگیزه و ایراننظامیۀحملاهداف بودبه مورد(؟چه یک ).استکافیذکر
هاي-د خواسته ترین کبرادرمهاجرینمهم قممهاجرت بود؟به موردذ(چه یک )استکافیکر

5/3

و6 شواهد تاریخیکاربست مورد(:مدارك )نمره5/0هر
دور شانزدهمین انتخابات برگزاري در شاهنشاهی، دربار وزیر هژیر، عبدالحسین باعثةدخالت ملی، شوراي مجلس

شد سیاسی هاي چهره و ها گروه سوي از بسیاري سیاستمدران.اعتراض از اي رهبريعده به نگاران روزنامه و
مصدقدکتر بهمحمد اعتراض در وقت، دولت هاي سال22دردخالت شدند1328مهرماه متحصن مرمر کاخ .در

شدند جمع مصدق منزل در متحصن افراد تحصن، پایان از پس پیشنهاد.چندي سخنانی در فاطمی حسین سید
شد تشکیل مصدق محمد رهبري به ایران ملی جبهه ترتیب، این به و داد را ملی جبهه ائتالف جبهه.تشکیل این

بممه ایران در گرایی ملی مبناي بر که بود تشکیالتی آمدهترین هیئت.وجود بر عالوه ملی، جبهه تشکیل از پس
زحمتؤم ایران،حزب ملت حزب قبیل از مختلفی احزاب مسلمانانسس، مجمع ایران، مردم ایران،حزب ملت کشان

جبهه و پیوستند آن به تهران بازار تجار و اصناف انجمن و تامینمجاهد انگلیس، استعمار با مقابله براي را واحدي
آوردند وجود به مشروطه حکومت استقرار و اساسی قانون اصول کامل اجراي طریق از ملی منافع و .حقوق

دهید پاسخ زیر سؤاالت به و بخوانید دقت به را باال .متن
سیاستمدرانچرا-الف از اي دکترعده رهبري به نگاران روزنامه مرمرمصدقمحمدو کاخ شدنددر ؟معترض

ملی-ب مبناییجبهه چه شدبر ؟تشکیل

1

تشریحی تاریخی(سؤاالت پیامدهاي و نتایج آثار، دالیل، )علل،
گرفت؟سطتومروایدعملیات7 انجام عراق بعثی رژیم علیه ایران نظامی هاي یگان از یک 5/0کدام
به8 زمانی چه شاه بارضا انتسمبارزه پرداخت؟سهاي 1المی
تو9 دوم جهانی جنگ از پس غرب بلوك و شرق بلوك تفکريدو چه با و کشورها کدام گرفت؟سط 1شکل
ها10 رهبرينازي ببه در آلمان در گیري قدرت از بعد گرفتند؟هیتلر پیش در اي شیوه چه خارجی روابط 1عد
نهاد11 دو گیري شکل از سازندگی«و»سوادآموزينهضت«هدف ا»جهاد انقالب پیروزي از بود؟سالمیبعد 1چه
دالیلدانشجوی12 چه به امام خط پیرو راسان تهران در آمریکا کردند؟ستفارت 1خیر
آهنانگلیسیچرا13 راه احداث با شرقیها مسیر در مخالف-ایران 1؟کردندتغربی

باشید« پیروز و نمره».موفق 20جمع
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

1

آوردن1 خاطر به
)75/0(غلطحیصح)الف

33ص3درس25/0حیصح-1
133ص10درس25/0حیصح-2
150ص12درس25/0غلط-3
کردن)ب )75/0(یجور

گز-1شمارة آخال»ج«ۀنیبا  43ص3درس25/0قرارداد
گز-2شمارة  68ص6درس25/0.م1915قرارداد»الف«ۀنیبا
گز-3شمارة 90ص6درس25/0.م1919قرارداد»د«ۀنیبا

)75/0(یخاليجا)ج
 40ص3درس25/0شرعمحاکم-1
 54ص4درس25/0سیونرهايم-2
گز)د )5/0(يانهیچهار
امامی-»الف«نهیگز-1 135ص10درس25/0شریف
المقدس-»ب«نهیگز-2 152ص12درس25/0بیت

کوتاه)هـ )5/0(پاسخ
را-1 اآن تضعیف بهائیانیاسالمموجب نفوذ دانافزایش 128ص10درس25/0.ستمی
132ص10درس25/0سیسممارک-2

3

عقید-الف2 بهرویدادهانتایجوعللمطالعۀویرحوادثسبررسیبااروپاییجدیدمورخانکرمانی،میرزاآقاخانةبه
تاریخیراآناندکهیافتهدستقوانینی نامندحکمت 5ص1درسنمره1.می

دورازسبکی-ب در آنقاجارةمعماري در ومعماريبا)اروپایی(فرنگیمعماريعناصرازبرخیکه ترکیب ایرانی
شده راتلفیق بود شده ایجاد بناهایی پستالیبناهايو گفتندکارت 59ص4درسنمره1.می

2

روحیهاثربر-الف3 منفعتطلبیقدرتمحوري،خودلجاجت،غلبه ودشمنیتفرقهبهگروهیوفرديهايجوییو
123ص9درسنمره1.شدتبدیل

بها-ب کشورۀنبه این هاي اقلیت حقوق از   25ص2درس5/0دفاع
بیان-ج آزادي نبود و قاجار حکومت استبدادي ماهیت دلیل 12ص1درس5/0به

واژه استبدادي:کلید بیانماهیت آزادي نبود ،

2

کارخوددستوردرراشریعتاجرايودانستندمیعدالتیبیوظلمبرابردرمحکمسديرامذهباعتدالیون-الف4
بودند،قرار دمکراتداده سیاستدینجداییبرهااما  تهیدینیهايازجنبهرامشروطهتاورزیدندمیتأکیداز

2

دوم« صفحۀ در تصحیح راهنماي ادامۀ
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2

76ص5درسنمره1.سازنددورآناصیلهايآرمانازرانهضتوکنند
مذهب:کلیدواژه به اعتدالیون سیاست-تأکید از دین جدایی به ها دمکرات اعتقاد

و-ب قدرتمند حزبی تک دولت خواستند می که بودند ایتالیا در افراطی گراي ملی گروه یک ها درفاشیست متمرکزي
کنند ایجاد کشور گرفتند.این قدرت آلمان در ها نژادپرست.نازي و افراطی گرایانی ملی ها، فاشیست همچون آنان

102و102ص8درسنمره1.بودند
واژه افراطی:کلید گراي حزب-ملی تک پر–دولت ستنژاد

)الف5
شد- مبارزان نهایی هدف پهلوي رژیم سرنگونی و کرد تغییر مبارزه .هدف
بیاورند- روي سیاسی مبارزات به روحانیون از بسیاري شد موجب مبارزه صحنۀ در خمینی امام .حضور
پیوستند- مبارزان جمع به نیز جامعه از دیگري اقشار دانشگاهیان، و روحانیون بر .عالوه
شد- تر برجسته دینی مرجع عنوان به خمینی امام .رهبري
دادند- نشان بیشتري توجه زمینه این در مذهب قدرت و نقش به .مبارزان

مورد ا1هر کافی مورد یک ذکر ، 130ص10درس.تسنمره
)ب
العاده-1 فوق پرداخت از انگلیس و ایران نفت شرکت منع طریق از گسترده اعتصاب به نفت صنعت کارگران تحریک

آنان؛ دستمزد
خلیج-2 به خود جنگی هاي کشتی نظامی؛ارففرستادن تهدید و ایران بنادر و س
المللی؛-3 بین مجامع در ایران از شکایت طرح
نفت-4 خرید تحریم و نفت شرکت هاي سرمایه کردن خارج انگلیس، بانک شعب تعطیلی با ایران اقتصادي .تهدید

مورد ا1هر کافی مورد یک ذکر ، 121ص9درس.تسنمره
)ج
ابوم-1 گانۀ سه جزایر جدایی و فارس خلیج بر تسلط و دسترسی رود، اروند مهم آبراه بر وحاکمیت کوچک تنب وسی،

خو استان و ازبزرگ ایرانزستان
کشورها؛-2 سایر مسلمانان و عراق مردم میان در انقالبی افکار انتشار از جلوگیري و اسالمی انقالب نابودي و تضعیف
منطقه-3 در ژاندارمري نقش ایفاي و عرب جهان رهبري به .رسیدن

مورد ا1هر کافی مورد یک ذکر ، 151ص12درس.تسنمره
)د
صدرات-1 از الدوله عین برکناري
تهرانبهمهاجرانبازگشتبرايزمینهکردنفراهم-2

5/3

صفحۀ« در تصحیح راهنماي »سومادامۀ
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درس نهایی امتحان تصحیح انسانی:رشته3تاریخ:راهنماي علوم و شروعادبیات امتحانصبح10:ساعت دقیقه90:مدت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة 29/10/99:تاریخ

آزادروزانه،آموزاندانش داوطلبان و سنجش)99چاپ(1399سالماهديدرکشورسراسربزرگسال آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

3

عدالتخانه-3 تأسیس
نمایندگان(دارالشوراتشکیل-4 )مجلس

مورد ا5/0هر کافی مورد یک ذکر ، 68ص5درس.تسنمره
به-الف6 اعتراض دردر وقت دولت هاي سال22دخالت شدند1328مهرماه متحصن مرمر کاخ 5/0.در

آمد-ب وجود به ایران در گرایی ملی مبناي 19ص9درس5/0.بر
1

تشریحی سؤاالت
1535/0ص12سدر25/0هوایینیرويپشتیبانیبا25/0ارتشدریایینیرويدالندریا7
ترکیهمسافرتازپس8 ازبه5/0کشور،آنجمهوررئیسآتاتورك،باآشناییوبه هايسنتهمهبامبارزهبهاوتقلید

97ص7درس5/0.پرداختاسالمی
1

غربداريسرمایهنظامدارايکهپیمانانشهموآمریکا9 بلوك شدندبودند می شوروي5/0.محسوب کشورهايوو
به دادندحاکمآنهابرکمونیستینظامکهکشورهاییهمراهاقماري تشکیل را شرق بلوك 110ص8درس5/0.بود،

1

ها10 هايبستنبرعالوهخارجی،روابطبعددرهیتلررهبريبهنازي جانبهودوپیمان برنامه5/0کشورها،برخیباچند
طهاي  102ص8سدر5/0.بردندپیشبهراخودسرزمینیوسرحديۀلبانتوسعه

1

آموزي11 سواد سواديرفعوکاهشوآموزيسوادفرهنگترویجهدفبانهضت کردندبهشروعبی جهاد5/0.کار
141ص11سدر5/0.گرفتشکلروستاهاازمحرومیتوفقررفعوآبادانیعمران،برايسازندگی

1

علت12 هاتداومراخوداقدامدانشجویان اسالمیعلیهآمریکادولتهايتوطئهودشمنی اموردردخالتوانقالب
.کردنداعالمکشورآنبهسفربرايپهلويمحمدرضاشاهدبهورواجازهجملهازایرانداخلی

واژه انقالب،دشمنی:کلید علیه آمریکا توطئه ایران، با ایران،آمریکا داخلی امور در شاهدخالت به 140ص11درساجازه

1

هندوستانزمینیدسترسیتوانستمیآهنراهغربی-شرقیمسیرچون13 کندتسهیلانگلستاندشمنانبرايرابه
96ص7درس5/0.بودتضاددرشرقدرانگلستان منافعبااینو5/0

1

است صائب اوراق تصحیج در آنان نظر محترم، همکاران به نباشید خسته 20.ضمن
آموز:توجه دانش اگر که است این واژه کلید از درانمنظور شده ذکر موارد به فقط سؤاالت، به پاسخ واژهدر اشارهکلید

باش بگیرد،دنکرده تعلق کامل .نمره
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داردپاسخ(سؤاالتردیف نمره.)نامه

١

آوردن1 خاطر :به
کنیدجمله)الف مشخص را غلط یا و صحیح مورد(.هاي )25/0هر

می-1 ساخته اروپایی بناهاي از تقلید به بیشتر پستالی کارت .شدندبناهاي
بود-2 عشایر نظامی نیروي به بخشیدن قدرت عشایر، اجباري اسکان از رضاشاه .هدف
همه-3 نشانبرگزاري ازپرسی، بیش که شرکت98داد داده،کنندگاندرصد مثبت رأي اسالمی جمهوري .اندبه
گزینه)ب از یک سمتکدام شمارهچپهاي سمتبا استراستهاي ارتباط مورد(.در )25/0هر

است( اضافی مورد دو چپ سمت ).درستون
رضا-1 جدي و سرسخت دشمن کاشانیاهللاآیت)الفشاهیگانه
شمرد-2 وطنی و دینی تکلیف را نفت شدن ملی براي بهبهانیآیت)ب.مبارزه اهللا
ن-3 کرداولین برگزار را تهران در جمعه مدرسآیت)ج.ماز اهللا

طباطباییآیت)د اهللا
طالقانیآیت)هـ اهللا

خالی)ج زیرجاهاي کلمات با کنیدرا است(.تکمیل اضافی مورد مورد().دو )25/0هر
پاریسگلداسمیت،گلستان،( )ترکمانچاي،

جنگ-1 دوم دور شروع علل از عهدنامۀیکی در مرزي خطوط نبودن مشخص روس، و ایران .بود..................هاي
معاهدة-2 تحمیل با کرد.......................انگلستان جدا ایران از را هرات و افغانستان قاجار، حکومت .به
کنیدگزینه)د انتخاب را مناسب مورد(.هاي )25/0هر
مختلف-1 قشرهاي تمام فرزندان به سوادآموزي شرایط جدید، آموزشی مراکز برپایی با فرهنگی شخصیت کدام

کرد؟ فراهم را جامعه
ج)بامیرکبیر)الف فراهانی مقام سبزواري)قائم مالهادي رشدیه)د حاج حسن  میرزا

بسپارد-2 او به را ارتش فرماندهی و جنگ وزارت اختیار که خواست شاه محمدرضا از مصدق .چرا
دربار)الف قدرت و نفوذ داخلی)بکاستن مخالفان سرکوب

استعمار)ج دست کردن قدرتمند)د کوتاه ارتش ایجاد
پاسخ)هـ زیر سؤال دهیدبه )5/0(.کوتاه

خمینی امامطسوتاکیرمآترافسلاغشا)هر(امام خط پیرو به موسوم خواند1358آبان13دررادانشجویان ؟چه

3

اصطالحات2 تاریخییتعریف مفاهیم مورد(:ا )نمره1هر
تاریخی)الف  منفی)ب:حکمت موازنۀ :سیاست

2

طبقه3 و فهرست ویژگینبتوصیف، یا اجزا پدیدهدي تاریخیهاي :هاي
مهم)الف از مورد ببریددو نام را بود مواجه آنها با جنگ دو میان فاصلۀ در جهان که مشکالتی و مسائل نمره1.ترین

شاهچگونهرضاخان)ب کرداحمد خارج ایران سیاسی صحنۀ از نمره5/1؟را
شدن)ج ملی از ممانعت براي انگلستان اقدامات از مورد بنویسیدسه را نمره5/1.نفت

4
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٢

پدیده4 تاریخیمقایسۀ :هاي
کنید مقایسه مشروطه انقالب از ایرانیان خواستۀ با را مشروطه انقالب از پیش دوران در ایران حکومتی .نظام

2

قضاوتاظهار5 و  :نظر
فعالیت چرا شما نظر نتیجهبه پهلوي رژیم فرهنگی نبودهاي .بخش

1

تاریخی6 مدارك و شواهد بدانیم(:کاربست مورد()بیشتر )5/0هر
پرسشمتن به و بخوانید را دهیدزیر پاسخ آن .هاي

دو« خصومت و اختالف اجتماعیاساس و اقتصادي سیاسی، فلسفی، نظام و اصول در ریشه غرب و شرق بلوك
داشت آنها بر راه.حاکم کمونیسم که بودند معتقد شرق بلوك وسردمداران است یافته را بشر مشکالت تمام حل

درمی را انسان برساندتواند سعادت به زمین مکتب.روي که بودند مدعی غرب بلوك گردانندگان مقابل، در
سرمایهلیب نظام و منعکسرالیسم فکرگرایشکنندةداري درست که است کسانی تمام منطقی تمایالت و ها
.کنندمی
شرق)الف بلوك داشتند؟دربارةسردمداران اعتقادي چه  کمونیسم

غر)ب بلوك بودند؟گردانندگان امري چه مدعی لیبرالیسم مکتب مورد در ب

1

تشریحی پیامده(سؤاالت و نتایج آثار، دالیل، تاریخیاعلل، )ي
سبب7 صنعتی بنویسیدانقالب را آن مورد یک شد، اجتماعی و اقتصادي پدیدة 1.دو
بنویسید8 را آن تشکیل از هدف بود، ملل جامعۀ تشکیل اول، جهانی جنگ پیامدهاي از 1.یکی
شهریور9 در ایران به انگلستان و شوروي نیروهاي هجوم بود؟1320علت 1چه
خمینیچرا10 داد)ره(امام را مصلحت تشخیص مجمع تشکیل 1؟فرمان
قیامیک11 نتایج از بنویسید1342خرداد15مورد 1.را
خمینی12 امام رهبري نتایج و آثار از مورد کنید)ره(دو بیان تحمیلی جنگ زمان در 2.را
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مورد(الف1 25/0هر
دسس-1 دسس-592ظ4صح٘ح دسس-943ظ7غلط 137ظ11صح٘ح

هَرد(ب 25/0ّر
دسس(ج)-1 هذسس دسس(الف)-952ظ7آٗتاهلل كبضبًٖ 117ظ9آٗتاهلل
دسس(ّـ)-3 طبلمبًٖ 139ظ11آٗتاهلل
هَرد(ج 25/0ّر
دسس-1 دسس-422ظ3گلستبى 44ظ3پبسٗس
هَرد(د 25/0ّر
دسس(د)گضٌِٗ-1 سضذِٗ حسي دسس(الف)گزينه-542ظ4ه٘شصا دسثبس لذست ٍ ًفَر 120ظ9كبستي

ًور5/0ُ(ّـ

دٍم 138ظ11دسس5/0اًمالة

3

تبسٗخٖ(الف2 حکوت:حکوت سا آى كِ هٖآٌٗذ دست ثِ لَاًٌٖ٘ ّب سٍٗذاد ًتبٗح ٍ ػلل هطبلؼٔ ٍ حَادث س٘ش ثشسسٖ ثب

هًٖبهٌذ 6ظ1دسس(ًوش1ُ).تبسٗخٖ

هٌفٖ(ة هَاصًٔ كِ:س٘بست هثجت هَاصًِ س٘بست خالف ٍ خَ سلطِ دٍلتّبٕ خَاّٖ اهت٘بص ثشاثش دس اٗستبدگٖ ٗؼٌٖ

ثَد اهت٘بص اػطبٕ ٍ ثضسگ لذستّبٕ ثشاثش دس است).تسل٘ن كبفٖ ثشسبًذ سا دسس(1)(هفَْم 116ظ9ًوشُ

2

ًبپبٗذاس(الف3 ٍسسب5/0ٕصلح صلح لشاسدادّبٕ اص خطٌَدٕ ًب هلل5/0، خبهؼٔ ضؼف التصبد5/0ٕ، ثحشاى ،5/0،

ّبٕ حکَهت حضثٖ)ٗب(خَدكبهِ)ظَْس گشا)ٗب(تک كذام5/0(ًظبهٖ ّش هَسد دٍ 97ظ8دسس(ًوش1ُ)5/0ركش

هولکت(ة سشًَضت ثِ ًسجت سا اٍ ثشد، هٖ سش ثِ اسٍپب دس كِ ضبُ احوذ ػلِ٘ گستشدُ تجل٘غبتٖ ثب تب هٖكَض٘ذ ٍٕ

دّذ ًطبى دسس5/1.ثٖاػتٌب 92ظ7ًوشُ

طشح(ج ـ فبسس خل٘ح ثِ خَد خٌگٖ ّبٕ كطتٖ فشستبدى ـ گستشدُ اػتصبة ثِ ًفت صٌؼت كبسگشاى تحشٗک

سشهبِٗ كشدى خبسج ـ اًگل٘س ثبًک ضؼت تؼط٘لٖ ثب اٗشاى التصبدٕ تْذٗذ ـ الوللٖ ث٘ي هدبهغ دس اٗشاى اص ضکبٗت

ًفت خشٗذ تحشٗن ـ ًفت ضشكت هَسد.ّبٕ ّش هَسد سِ 119ظ9دسس5/05/1ركش

4

ثَد4 استجذادٕ ٍ هطلمِ پبدضبّٖ هطشٍطِ اًمالة اص پ٘ص تب اٗشاى حکَهتٖ داضت.ًظبم لشاس لذست ّشم سأس دس ضبُ ٍ

ثَد ثشخَسداس ًبهحذٍد اخت٘بسات اص است).ٍ كبفٖ ضَد اضبسُ هطلمِ لذست ٍ استجذاد هفَْم ضشاٗط1(ثِ اٗي دس ًوشُ

سا لبخبس خَدكبهٔ حکَهت كِ ثشآهذًذ دسصذد ٍ ضذًذ كطَس اداسٓ ضَ٘ٓ تغ٘٘ش خَاّبى هطشٍطِ اًمالة ثب اٗشاى هشدم

آٍسًذ دس هلٖ ضَسإ هدلس دس خَد ًوبٌٗذگبى ًظبست تحت ٍ لبًَى چبسچَة دس هطشٍطِ سلطٌتٖ هفَْم).ثِ ثِ

است كبفٖ ضَد اضبسُ هدلس ٍ لبًَى ٍ هطشٍطِ سلطٌتٖ دسس1(حکَهت دسس37ظ3ًوشُ 61ظ5ٍ

2

ٍاط5ُ هزّجٖ:كل٘ذ سٍضٌفکشاى فؼبل٘ت ٍ اًمالة سّجش َّض٘بسأً حضَس دٌٖٗ، آهَصُّبٕ اسالم، ثِ هشدم اػتمبدات
هٖگ٘شد) تؼلك كبهل ًوشُ تبسٗخٖ تحل٘ل صَست ثِ فَق هَاسد اص ٗک ّش دسس1(.ثِ 129ظ10ًوشُ

1

دٍم صفحِ در راٌّوا اداهة
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تاریخی6 هذارك ٍ شَاّذ :كارتست
سؼبدت(الف ثِ صه٘ي سٍٕ دس سا اًسبى هٖتَاًذ ٍ است ٗبفتِ سا ثطش هطکالت توبم ساُحل كوًَ٘سن كِ ثَدًذ هؼتمذ

.ثشسبًذ
است(ة كسبًٖ توبم هٌطمٖ توبٗالت ٍ گشاٗصّب كٌٌذٓ هٌؼکس سشهبِٗداسٕ ًظبم ٍ ل٘جشال٘سن هکتت كِ ثَدًذ هذػٖ

هٖكٌٌذ فکش دسست 109ظ8دسس.كِ

1

تشریحی تاریخی)سؤاالت پیاهذّای ٍ ًتایج آثار، دالیل، (علل،

ة(الف7 آفشٗمبٖٗ ٍ آس٘بٖٗ كطَسّبٕ غبست ٍ استؼوبس كبسگشاى(گستشش اص كطٖ ثْشُ ٍ استثوبس افضاٗص

است) كبفٖ هَسد ٗک 30ظ2دسس(.ركش

1

خْب8ًٖ اهٌ٘ت ٍ صلح خٌگ5/0تأه٘ي اص خلَگ٘شٕ 841ظ6دسس5/0ٍ

اٗشاى9 حکَهت اص اًگلستبى ٍ ضَسٍٕ خصوبًِ(سضبضبُ)دٍلتّبٕ الذاهبت ثِ ٍ كٌذ اخشاج سا آلوبًّٖب كِ خَاستٌذ

ثضًذ دست ّ٘تلش آٍسدًذ.ػلِ٘ ّدَم اٗشاى ثِ ًکشد تَخْٖ دسخَاست اٗي ثِ سضبضبُ 108ظ8دسس.چَى

1

دسس10 آهذ ثٍِخَد كطَس اداسٓ دس ًگْجبى ضَسإ ٍ اسالهٖ ضَسإ هدلس ه٘بى اختالفّب اص پبسُإ ثشٍص 1441ظ11ثب

ضذ.111 هجبسصاى ًْبٖٗ ّذف پْلَٕ سطٗن سشًگًَٖ ٍ كشد تغ٘٘ش هجبسصُ .ّذف

خوٌٖ٘.2 اهبم ث٘بٍسًذ(سُ)حضَس سٍٕ س٘بسٖ هجبسصات ثِ سٍحبًَ٘ى اص ثس٘بسٕ ضذ هَخت هجبسصُ صحٌٔ .دس

پَ٘ستٌذ.3 هجبسصاى ثِ ً٘ض خبهؼِ اص دٗگشٕ الطبس داًطگبّ٘بى، ٍ سٍحبًَ٘ى ثش .ػالٍُ

ضذ.4 ثشخستِتش دٌٖٗ هشخغ ػٌَاى ثِ خوٌٖ٘ اهبم .سّجشٕ

دادًذ.5 ًطبى ث٘طتشٕ تَخِ صهٌِ٘ اٗي دس هزّت لذست ٍ ًمص ثِ .هجبسصاى

است) كبفٖ هَسد ٗک (.ركش

1

خٌگ؛(121 سًٍذ دس اهبم فشاه٘ي اص هسئَالى ٍ هشدم كبهل ه٘بى(2تجؼ٘ت دس ضْبدتطلجٖ سٍح٘ٔ ٍ خْبد اًگ٘ضُ تمَٗت

اٗشاًٖ؛ سصهٌذگبى؛(3خَاًبى ٍ فشهبًذّبى سٍح٘ٔ تمَٗت ٍ هسلح ً٘شٍّبٕ ه٘بى خٌگ(4اتحبد هسئلٔ ٗبفتي اٍلَٗت

هسئَالى ٍ هشدم كذام).ثشإ ّش هَسد دٍ 155ظ12دسس(ًوش1ُركش

2

است صائة اٍراق تصحیج در آًاى ًظر هحترم، ّوکاراى تِ ًثاشیذ خستِ 20.ضوي

دس:تَجِ ضذُ ركش هَاسد ثِ فمط سؤاالت، ثِ پبسخ دس آهَصاى داًص اگش كِ است اٗي ٍاطُ كل٘ذ اص هٌظَس

ٍاطُ ثگ٘شدكل٘ذ تؼلك كبهل ًوشُ ثبضٌذ، كشدُ .اضبسُ
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الزامی:الفردیف سشدانبخش به عزیز کسب(9تا1االتؤآموز دهیدالزاماً،نمره16جهت بارم.)پاسخ
بیاورید(1 خاطر .)به

کنیدجمله)الف مشخص را غلط یا صحیح مورد(.هاي )25/0هر
بود-1 سلطنت الهی منشأ نفی انگلستان، باشکوه انقالب دستاورد .بزرگترین
از-2 اسفندپس سوم شدرضاش،1299کودتاي منصوب وزیري نخست به .خان
دوم-3 جهانی جنگ شروع از بیبعد اعالم ایران دولت کرد، .طرفی
شماره)ب از یک گزینهکدام با راست سمت استهاي ارتباط در چپ سمت است(.هاي اضافی مورد مورد(.)یک )25/0هر

شاه-1 رضا سرسخت زاهديفضل-الفدشمن اهللا
صدراعظم-2 قاجاراز دورة نوگراي مدرسآیت-بهاي اهللا
کودتاينخست-3 از بعد سپهساالرمیرزا-جمرداد28وزیر خان حسین

کاشانیآیت-د اهللا

با)ج را خالی کنیدکلماتجاهاي پر پرانتز داخل است(.مناسب اضافی مورد مور(.)دو )25/0دهر
)ترکیه-آمریکا–هندوستان-انگلیس(

به-1 مسافرت از پس شاه سنت.........................رضا همۀ با مبارزه پرداختبه اسالمی .هاي
و-2 کرد درخواست را کشور این کامل استقالل ملی کنگرة حزب هندوستان ادر به.......................تعمارگرسکشور

شد تسلیم .ناچار
کنیدگزینه)د انتخاب را مناسب مورد(.هاي )25/0هر
متفقین،ت-1 میان آلمان مستعمرات بخشقسیم آلمانواگذاري الزام لهستان، و فرانسه به کشور این خاك از هایی

معاهده کدام نتایج جمله از آلمان نظامی محدودیت و متفقین به غرامت پرداخت پیمانبه ؟بودیا
ب-الف پاریس ج-معاهدة ورشو صلح د-معاهدة ورساي صلح شمالی-پیمان آتالنتیک پیمان

انگلیس-2 و نقشیآمریکا کودتايچه  داشتند؟1332مرداد28در
کودتا-الف براي ارتش کردن کودتاچیان-ب آماده از مالی حمایت

کودتا-ج روز در پایتخت دولتی مراکز سیاسی-دتصرف و مالی حمایت همراه به کودتا نقشه طراحی
پاسخ)هـ زیر سؤال دهید به )5/0(.کوتاه

اقداممهم-1 تحریماقتصاديترین و تهدیدات با مقابله براي مصدق بود؟هادکتر چه انگلیس اقتصادي ي

3

مفاه2 و درریزیخیتارمیاصطالحات معرفکیرا مورد(.دیکنیسطر )نمره1هر
دارالفنون–الف :مدرسۀ
منفی-ب موازنۀ :سیاست

2

و3 نظر قضاوتاظهار
شما نظر بیبه صدراعظمی زمان در آلمان گرفت؟کشور قرار اقتدار و پیشرفت مسیر در سرعت به چگونه سمارك

1

فهرست4 و طبقهتوصیف ویژگیو یا اجزا مورد(تاریخیهايپدیدههايبندي )نمره1هر
افشارمهم-الف نادر شرایط مغانترین دشت بود؟در چه سلطنت پذیرفتن است(براي کافی مورد دو .)ذکر

3
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شوروي-ب و آمریکا سرد، جنگ دوران روشبادر پرداختند؟چه یکدیگر با رویارویی به کافی(هایی مورد دو ذکر
.)است

نتاترینمهم-ج و رایجهانجنگجیآثار کافدوذکر(.بنویسیددوم .)استیمورد
تاریخیپدیدهۀمقایس5 هاي

از پیش قاجار دورة در نگاري بامشروطهروزنامه مشروطهرا انقالب وقوع از کنیدپس .مقایسه
2

تار6 مدارك و شواهد یخیکاربست
دهید پاسخ زیر سؤاالت به و بخوانید را زیر .متن

حساس« از یکی در که بود مردمی قیامی جنگل، دورهنهضت گرفتترین شکل ما، کشور تاریخی از.هاي نهضت این
یافتجنگل ادامه سال هفت و برگرفت در را استان این شهرهاي و روستاها سپس و شد آغاز گیالن اینرهبر.هاي
مؤدب،نهضت فردي و انقالبی و آزادمنش طلبۀ خان، کوچک میرزا و، برخورد خوش اجرايبندپايمتواضع، به

بود دینی یک.دستورات کردن برپا فکر به انگلیس و روس توسط ایران اشغال و اول جهانی جنگ جریان در او
افتاد مسلحانه از.نهضت عبارت نهضت این برپایی در یارانش و خان کوچک میرزا بیگانه،:اهداف نیروهاي اخراج

بی و ناامنی بودعدالترفع استبداد و خودکامگی با مبارزه امنیت، برقراري و و.ی متجاوزان با مقابله در جنگل قیام
بیدولت نشیبهاي و فراز سال هفت طول در آمدند، سرکار بر تهران در که سرکفایتی پشت را بسیاري هاي

سر.گذاشت میان در اختالف بروز شوروي، دولت خیانت دنبال به سرانجام قیام، حملۀاین و جنگل نهضت ان
مقاومت و میرزا نام اما شد سرکوب رضاخان، فرماندهی به دولتی مردانهنیروهاي درهاي تجاوز، و ستم برابر در اش

شد بعدي مبارزان براي الگویی و ماند جاوید و زنده ایران مردم .خاطر
بود؟-الف چه جنگل نهضت برپایی از یارانش و خان کوچک میرزا )75/0(هدف

شد؟-ب جنگل نهضت سرکوب موجب عواملی )75/0(چه

5/1

تشریحی تاریخی(سؤاالت پیامدهاي و نتایج آثار، دالیل، )علل،
بودند7 موسولینی شیفتۀ ایتالیا مردم دوم، جهانی جنگ وقوع از قبل تا 1؟چرا

ب8 جایگاهی چه از شاه مشروطه، انقالب از پیش تا ایران حکومتی نظام بود؟در 1رخوردار

زد؟9 اقدامی چه به دست او از حمایت در کاشانی اهللا آیت و داد استعفا وزیري نخست از اول دور در مصدق دکتر 5/1چرا

انتخابی-ب بخش
عزیزدانش ب!آموز انتخاب4فقطانتخابیسؤاالتنیاز دلخواه به را باکنیدسؤال سؤالذکرو دهیدشمارة .پاسخ

ازمن10 تاریخی«ظور 1 چیست؟»حکمت

فرش11 صادرات و تولید رشد سبب عواملی دورایرانچه شد؟ةدر استدوذکر(قاجار کافی 1.)مورد

بود؟مهم12 چه اول جهانی جنگ بروز علل است(ترین کافی مورد دو 1.)ذکر

بود؟13 چه اول جهانی جنگ از بعد ملل جامعۀ ضعف 1دالیل
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خمینی14 امام انقالب)ره(اقامت براي نتایجی چه پاریس است(داشت؟اسالمیدر کافی مورد یک 1.)ذکر

برنامهمهم15 سالترین در آمریکا کودتايهاي از پس دهۀ1332مرداد28هاي اوایل چه1340تا ایران بر تسلط براي
است(بود؟ کافی مورد دو .)ذکر

1

نظام16 مصلحت تشخیص فرمانمجمع شدچهبه تشکیل هدفی چه با و 1؟کسی

زنانمهم17 خدمات بنویسیدایرانترین را مقدس دفاع سال هشت طول است(.در کافی مورد دو 1.)ذکر

پیروز« و نمره»باشیدموفق 24جمع
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)75/0(غلطحیصح)الف1
26ص2درس25/0حیصح-1
91ص7درس 25/0غلط-2
108ص8درس 25/0صحیح-3
کردن)ب )75/0(یجور

گز-1شمارة مدرس...................................»ب«نهیبا اهللا 95ص7درس25/0آیت
گز-2شمارة سپهساالرنیحسرزایم..................................»ج«نهیبا 36ص3درس25/0خان
گز-3شمارة زاهدي..................................»الف«نهیبا اهللا 124ص9درس25/0فضل

)75/0(یخاليجا)ج
94ص7درس25/0ترکیه-1
110ص8درس25/0انگلیس-2
گز)د )5/0(يانهیچهار
ورساي-»ج«نهیگز-1 صلح 84ص6درس25/0پیمان
سیاسی-»د«نهیگز-2 و مالی حمایت همراه به کودتا نقشه 123ص9درس25/0طراحی

کوتاه)هـ )5/0(پاسخ
نفت-1 بدون اقتصاد 120ص9درس5/0برنامه

3

امیرنوندارالف)الف2 همت وبه ایرانکبیر در عالی مدرسۀ نخستین عنوان بهبه جدید فنون و علوم آموزش هدف با
شد نهاده بنیان کشور داخل در ایرانی 54ص4درسنمره1.دانشجویان

برابه)ب در دولتایستادگی خواهی امتیاز جوبر سلطه مقابلموازنۀراهاي نقطه در که گویند می موازنمنفی ۀسیاست
امتیازسیاستکهمثبت اعطاي و بزرگ هاي قدرت برابر در باشدتسلیم 116ص9درسنمره1..می

2

برپایی3 دانشگاها، و مدارس توسعه و تأسیس با بهآلمان زود خیلی ارتباطات، و نقل و حمل شبکه بسط جدید، صنایع
شد تبدیل صنعت زمینه در اروپایی کشورهاي پیشروترین از .یکی

مورد است5/0هر کافی مورد دو ذکر 80ص6درس.نمره،

1

او؛-1)الف4 خاندان در سلطنت شدن صفوي؛-2موروثی خاندان از طوایف رؤساي و بزرگان نکردن حل-3حمایت
عثمانی دولت با مذهبی  اختالف

مورد استنمره5/0هر کافی مورد دو ذکر 17ص2درس .،
علمیمسابقه)ب تسلیحاتی، پیمانبر-؛هاي و اتحادها سیاسیقراري نظامیهاي شدید-؛ـ تبلیغاتی -؛جنگ

اقتصاديرقابت یکدیگرهاي مورد.با است5/0هر کافی مورد دو ذکر 109ص8درس.نمره

3

دوم« صفحۀ در تصحیح راهنماي »ادامۀ
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جهان-1)ج مهلکیجنگ مخربنیتر دوم اثرونیلیم50تا40حدود-2؛بشراستخیتاردادیرونیتر و بر انسان نفر
شدندنیا کشته کشورهاياریبس-3؛جنگ برخییاروپاياز شرقيکشورهایو گایآسیجنوب در شدهریکه جنگ

د صدمه شدت به کشورها-4؛دندیبودند، آسریدرگيبه يهايماریب،یگرسنگ-5؛دیرسیفراوانياقتصاديهابیجنگ
اختاللیآوارگیا،يمسر روانیروحيهاو دزینیو بسیناشيهابتیمصگریاز که بود جنگ راياریاز جهان مردم از

داد آزار شدت کاف5/0موردهر.به مورد دو ذکر 107ص8درس.استینمره،
روزنامه5 از برخی بیان، آزادي نبود و قاجار حکومت استبدادي ماهیت دلیل به مشروطه از پیش دوران دردر نگاران

به اقدام کشور از کردندروزنامهاپچخارج فارسی زبان به ایراننسخهوهایی داخل به مخفیانه صورت به آنها از هایی
رسید  12ص1درسنمره1.می
واژه مفهوم:کلید استواستبدادبه کافی شود اشاره کشور از خارج در روزنامه انتشار و بیان آزادي .نبود

وباعثمشروطهانقالب نشریات سریع نگاريگسترش روزنامه هاي فعالیت شدتوسعۀ ایران نگاران روزنامه.در
مفاهیمی دربارة فراوان شعف و شور با خواه ترقی،مثلمشروطه حقوق، بیداري، عدالت، برابري، آدمیت، ،وطنآزادي،

و نوشتند...استقالل می 68ص5درسنمره1.مطلب
نگ:واژهکلید روزنامه فعالیت گسترش به آزادياشاره اصطالحات از مورد دو و بیداري،اري عدالت، آدمیت، برابري، ،

و است...استقالل .کافی

2

فساد-الف6 و خودکامگی با مبارزه امنیت، برقراري و عدالتی بی و ناامنی رفع بیگانه، نیروهاي  75/0.اخراج
91ص7درس

ن-ب حملۀ و جنگل نهضت سران میان در اختالف بروز شوروي، دولت رضاخانخیانت فرماندهی به دولتی یروهاي
91ص7درس75/0

5/1

تشریحی سؤاالت
ایتالی7 در موسولینی وعدهچون به زیادي حدود تا خودا اعتصابهاي به دادن پایان و تورم و بیکاري کاهش هادربارة

کرد خمردمو.عمل به بود گرفته قرار بزرگ ها قدرت ردیف در کشورشان اینکه بالیدنداز می 100ص8درس.ود
1

اعالم8 و حکومتی هاي مقام نصب و عزل بود؛ برخوردار نامحدودي اختیارات از و داشت قرار قدرت هرم رأس در شاه
اساسی اختیارات جملۀ از صلح و رفتشاهجنگ می شمار .به

واژه صلح:کلید و جنگ حکومتی،اعالم هاي مقام نصب و نامحدود،عزل قدرت،اختیارات هرم .رأس
مورد است5/0هر کافی مورد دو ذکر 37ص3درس.،

1

تیر9 کمحمددکتر1331در با مقابله و دربار نفوذ از کاستن براي درارشکنیمصدق آن کشوهاي امور محمدرضاادارة از ،
بسپارد او به را ارتش فرماندهی و جنگ وزارت خواست استعفا،شاه خود مقام از او کرد، مخالفت تقاضا این با شاه چون

بی.نمود کردشاه دولت تشکیل مامور را قوام آیت.درنگ رویداد این پی نخستدر با مخالفت ضمن کاشانی وزیري اهللا
ب را مردم فراخواندقوام مبارزه .ه

5/1
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تعالیب اسمه
درس نهایی امتحان تصحیح انسانی:رشته3تاریخ:راهنماي علوم و شروعادبیات امتحانصبح8:ساعت دقیقه90:مدت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة 23/5/1399:تاریخ
درروزانهآموزاندانش سنجش1399سالماهشهریورنوبتسراسرکشور آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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کارشکنی:کلیدواژه با مقابله دربار، نفوذ مصدق،کاستن استعفاي شاه، مخالفت جنگ، وزارت درخواست دربار، هاي
ک اهللا آیت رهبري مبارزه، فراخوان اعالم قوام، وزیري .اشانینخست

مورد ذکر25/0هر است6نمره، 120ص9درس.موردکافی
انتخابی-ب بخش

از بیش به آموز دانش اگر گرامی فقطؤس4مصحح باشد، داده پاسخ انتخابی نماییدؤس4ال تصحیح را اول .ال
رویدادها10 نتایج و علل مطالعۀ و حوادث سیر بررسی با اروپایی جدید یافته،مورخان دست قوانینی رابه آن که اند

می تاریخی 6ص1رسد.نامندحکمت
1

نقش11 و طرح کار، نیروي بافندگانارزانی ظرافت و هنرمندي متنوع، و زیبا جهانی،فرشهاي بازار تقاضاي ایرانی،
تجارت و تولید در خارجی گذاري .سرمایه

مورد ذکر5/0هر استدو، کافی 52ص4درس .مورد

1

شبه12 منطقه در دخالت و نفود توسعۀ براي اقدام مستعمرات، سر بر رقابت تسلیحاتی، مسابقه فرانسه، و آلمان اختالفات
بالکان جزیرة

مورد است5/0هر کافی مورد دو ذکر 80ص6درس.،

1

ملل13 بودجامعه خود اهداف تحقق براي کافی قدرت نداشت5/0فاقد را الزم اجرایی ضمانت تصمیماتش 5/0.و
97ص8درس

1

سخنرانی14 و مصاحبه تبلیغی، امکانات از استفاده با ایشان افشـ را پهلوي حکومت کردندجنایات می ؛ا
آمد فراهم انقالب رهبري با مبارزان مالقات امکان پیامـ شدو منتشر ایران در بیشتري شتاب با امام .هاي

مورد ذکر1هر کافیکنمره، 134ص10درس.استیمورد

1

بغداد-15 پیمان به ایران کشور-؛)سنتو(پیوستن امنیت و اطالعات سازمان کمک-؛)ساواك(تأسیس نظامیاعطاي هاي
ایران؛ به مالی ایران-و در اصالحات بعضی .اجراي

مورد ذکر5/0هر کافدونمره، 125ص10درس.استیمورد

1

فرمان16 خمینیبه هدفو25/0)ره(امام اختالفبا به تشکیلهارسیدگی نگهبان شوراي و اسالمی شوراي مجلس میان
144ص11درس75/0.شد

1

سال-171 در جبهه مقدم خط در جنگ؛حضور اول در-2هاي حضور براي خویش فرزندان و همسران برادران، تشویق
رزمندگان؛-3جبهه؛ پوشاك و خوراك سازي آماده و بیمارستانپرستاري-4تهیه در مجروح رزمندگان -5ها؛از

رزمنده همسران غیاب در خانواده حریم از .پاسداري
مورد ذکر5/0هر کافدونمره،  156ص12درس.استیمورد

1

است صائب اوراق تصحیج در آنان نظر محترم، همکاران به نباشید خسته 24.ضمن
از:توجه واژهمنظور آموزکلید دانش اگر که است دراناین شده ذکر موارد به فقط سؤاالت، به پاسخ در

واژه باشکلید کرده بگیرد،دناشاره تعلق کامل .نمره


