
  باسمه تعالی
  حصب 8:ساعت شروع  6/1400/ 31: تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطهدوازدهمپایه   3تاریخ : درس نهاییسؤاالت  امتحان 

  دقیقه 90:مدت امتحان  2: تعداد صفحه  ادبیات و علوم انسانی: رشته  :خانوادگینام و نام 
  وپایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1400سال شهریور  ماه نوبتو داوطلبان آزادسراسرکشور دربزرگسال روزانه، آموزان دانش

  
  نمره  ).نامه دارد پاسخ(سؤاالت   ردیف

  

١ 

  

 .به خاطر بیاورید  ١

  )25/0هر مورد ( .یا غلط را مشخص کنید هاي صحیح  جمله) الف
  . کرد یم یو تدارکات یزاتیتجه ،یمال يبه انگلستان و فرانسه کمک هاجهانی دوم در طول جنگ  کایآمر-1
  . پهلوي را ترور کرد وقتحسنعلی منصور نخست وزیر  ،حزب ملل اسالمی با آرمان برپایی حکومت اسالمی -2
  .افتیهمچنان ادامه  یمتمم قانون اساس يشاه و مجلس، پس از امضا یمحمدعل نیکشمکش ب-3
 )25/0هر مورد (.هاي سمت راست در ارتباط است هاي سمت چپ با شماره کدام یک از گزینه)ب

  .درستون سمت چپ یک مورد اضافی است

نورمن شوارتسکف- الف  زمان مظفرالدین شاهامتیاز کشف و استخراج نفت و گاز ایران در گیرندة  -1  
  سگنویل  - ب   1332مرداد  28آمریکایی کودتاي از عامالن -2
  لیام ناکس دارسییو - ج   1332آذر  16حادثه  زمینه سازمعاون رئیس جمهور آمریکا و -3
  ریچارد نیکسون-د  

  )25/0هر مورد ( ).دو مورد اضافی است(. کلمات زیر تکمیل کنیدجاهاي خالی را با ) ج
 )نظامیان -مشروطه خواهان  –آلمان -ژاپن(

با . م 1939وجود داشت، دو کشور در سال .......................... شوروي و که میان اي با وجود بی اعتمادي و دشمنی -1
 . یکدیگر پیمان عدم تجاوز امضا کردند

  . داخلی و خارجی این کشور را برعهده گرفتندسیاست هدایت ........................ ژاپن در فاصلۀ دو جنگ جهانی در -2
  )25/0هر مورد ( .هاي مناسب را انتخاب کنید گزینه) د
  چه بود؟ 1356ماه  يد 19مردم قم در  امیعلت ق-1

    یامام فیجعفر شر یمل یدولت آشت اتیاعتراض به جنا - الف
    هیبه ترک )ره(ینیامام خم دیو تبع يریاعتراض به دستگ- ب
    )ره(ینیامام خم هیروزنامه اطالعات عل زیآم نیتوه ۀاعتراض به انتشار مقال - ج
  در نجف ینیخم یحاج آقا مصطف   -در لندن  یعتیاعتراض به مرگ مشکوك دکتر شر -د
  شدند؟ این نهاد بین المللی شتریب ياعتبار یملل موجب ب ۀجامعکدام کشورها با خروج از -2

  کایژاپن و آمر -د                   فرانسهو  يشورو - ج                      کایو آمر يشورو -ب           آلمان و ژاپن - الف
  )25/0هر مورد ( .زیر پاسخ کوتاه دهید تبه سؤاال) هـ 

 ؟ نددر ایران بیم داشتدیشه ها ان کداماز انتشار  سی ها در جریان تغییر سلطنت قاجاریانگل -1
  احمدشاه بعد از کودتاي سیاه تحت چه شرایطی سیدضیاءالدین طباطبایی را به نخست وزیري منصوب کرد؟ -2

3  

  )  نمره 1هر مورد ( :ا مفاهیم تاریخییتعریف اصطالحات   2
  : قرارداد الجزایر -ب                                               :بناهاي کارت پستالی - الف

2  

  : هاي تاریخی مقایسۀ پدیده  3
چه  به کدام کشورها بودند و طرفداران این احزابدو حزب فاشیست و نازي در زمان جنگ جهانی دوم متعلق 

  شباهت هایی با هم داشتند؟

1  
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٢ 

  

  )نمره 1هر مورد (: اظهار نظر و قضاوت  4
  بریگاد قزاق در دورة قاجار کارایی چندانی نداشت؟ نیرويبه نظر شما چرا  - الف

  چه بود؟ به تصویب نامۀ انتخابات انجمن هاي ایالتی و والیتی )ره(امام خمینیاعتراض  لبه نظر شما عل- ب
  بود؟چه )ره(توسط امام خمینی »فرماندهی کل قوا«به نظر شما دلیل برکناري ابوالحسن بنی صدر از مقام  - ج

3  

  )نمره 1هر مورد (:هاي تاریخی هاي پدیده بندي اجزا یا ویژگی توصیف، فهرست و طبقه  5
  .)ذکر دو مورد کافی است. (را بنویسید يمهاجرین در مهاجرت کبر مهم ترین خواسته هاي - الف

  ؟کشور چگونه تبدیل به مستبدي خودکامه شد ةادار ةبعد از تغییرات در شیورضا شاه  - ب
  .)ذکر دو مورد کافی است. (در دوران دفاع مقدس را بنویسید) منافقین( ترین اقدامات مجاهدین خلق مهم - ج

3  

  ) نمره 25/0هر مورد (کاربست شواهد و مدارك تاریخی   6
: گوید می زنجان و تبریز میان روستاهاي وضعیت دربارة مشروطه، عصر سیاسی رجال از یکی آبادي، دولت یحیی

 چند هر در غیره و ناامنی و پیش سال قحطی واسطۀ به که بارکش حیوانات بسیار الشۀ راه، عرض سکنۀ بی دهات«
 به قصبات و دهات نزدیک در شده احداث تازه هاي قبرستان شود، می دیده راه میان در بلکه و اطراف در قدم

 شوند دیده دهات در گاهی اگر ستمدیده، مردم کوچک و بزرگ و مرد و زن انگیز رقت] و[ پریشان احوال ضمیمۀ
 که شود می دیده دهاتی زنجان، و تبریز راه در آري .است آور تأثر حقیقتاً بگیرند، سامانی و سر خواهند می تازه که

 مملکت مختلف نقاط به عمومی نظر اگر و شده جانوران خوراك و است مانده آنها ویرانۀ هاي اتاق در اموات نعش
 به خود حکومت لیاقتی بی و اروپا جنگ سایۀ در ما طرف بی مملکت جاي همه که شود می دیده شود، انداخته
  )89 ،ص4 یحیی،ج حیات(                  . است آمده در تبریز راه صورت

  از جنگ هاي جهانی بر ایران است؟ ولت آبادي مربوط به تأثیرکدام یکمتن یحیی د- الف
  ؟         وضعیت کدام نواحی ایران می باشد ةمتن فوق در بار - ب
                  جنگ اشاره کرده است؟    قبال این دولت آبادي در این متن به کدام سیاست ایران در - ج

75/0  

   )علل، دالیل، آثار، نتایج و پیامدهاي تاریخی(: تشریحی  
  5/0  در مجلس چهاردهم به چه معنی بود؟ »موازنۀ منفی«سیاست   7
  5/0  ؟استجهان اسالم داشته  ايچه پیامدي براشغالی  ه فلسطینیست ها بندستیابی صهیو  8
  5/0  انقالب اسالمی و در بعد آیینی و مناسکی، اولین نماز جمعه به امامت چه کسی و در کجا اقامه شد؟پیروزي از  پس  9
  75/0  زد؟ یدست به چه اقدامات »ياقتصاد« نۀیدر زم رانیشدن صنعت نفت ا یانگلستان بعد از مل  10
  1  ایشان شدند؟  عزیمت ، انگلیسی ها چگونه مانع ازگرفتایران بازگشت به به احمدشاه تصمیم زمانی که   11
  1  .)ذکر یک مورد کافی است(در پاریس چه نتایجی براي انقالب ایران داشت؟ ) ره(امام خمینی چند ماه اقامت  12
  1  هیتلر بعد از فتح پاریس چه درخواستی از کشور انگلستان کرد و انگلیسی ها چه واکنشی نشان دادند؟   13
  1  ملی شدن صنعت نفت در ایران چگونه آغاز شد؟    14
و مهندس بازرگان چه واکنش هایی ) ره(بعد از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، امام خمینی  15

  از خود نشان دادند؟ 
1  

  20  جمع نمره»                                                              . موفق و پیروز باشید«      
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1 

  

 .به خاطر بیاورید  ١

  )75/0(صحیح غلط ) الف
  107ص 8درس  25/0صحیح   -1
  132ص 10درس   25/0غلط     -2
  72ص 5درس  25/0صحیح -3
 )75/0(جور کردنی )ب

 114 ص 9درس 25/0 لیام ناکس دارسییو »ج«با     - 1شمارة 
 124ص 9درس25/0نورمن شوارتسکف »الف«با     - 2شمارة 
  126ص 9درس25/0        ریچارد نیکسون »د«با    -3شمارة 

  )5/0(جاهاي خالی ) ج
 101ص8درس    25/0آلمان     -1
  104ص8درس   25/0نظامیان -2
  ) 5/0(اي   گزینهچهار) د
  135ص 10درس   25/0 ی نیامام خم هیروزنامه اطالعات عل زیآم نیاعتراض به انتشار مقاله توه-»ج«با گزینۀ-1
  99ص 8درس     25/0 ژاپن آلمان و- »الف«با گزینۀ-2

  ) 5/0(پاسخ کوتاه ) هـ 
 92ص7درس  25/0اندیشه هاي انقالبی کمونیست هاي روسیه  -1
  93ص7درس 25/0تحت فشار انگلیس                                     -2

3  

که بیشتر به تقلید و معماري ایرانی  )فرنگی(اروپاییسبکی از معماري در دورة قاجار که تلفیقی از عناصر معماري  - الف  2
  59ص4درس                                   . است نمونه این نوع معماري  کاخ شمش العماره و از بناهاي اروپایی ساخته می شد

  کاخ شمس العماره              -تقلید از معمار اروپایی-تلفیق عناصر معماري-سبکی از معماري: کلید واژه
 )یا(اختالفات مرزيبراي پایان دادن به  5/0به میانجیگري الجزایر ) پهلوي( 1354بین ایران و عراق در سال  - ب

  150ص12درس                                                                                                    5/0.مناقشه بر سر اروند رود منعقد شد

2  

 و نژادپرست یافراط یانیگرا یملان هر دو حزب طرفدار 25/0.و نازي متعلق آلمان بود 25/0فاشیسم متعلق به ایتالیا   3
  102- 103ص 8درس                                                                                                                                        5/0. بودند

1  

اعتراض  دفع کننده شورش ها و )یا( نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنت و يرویبه عنوان ن شتریارتش ب نیا- الف  4
  40ص3درس          5/0.نداشت یچندان ییکارا یو در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارج  5/0کرد یعمل م یداخل يها
و افزایش حضور بهائیان در حکومت می  5/0معتقد بود که این تصویب نامه موجب تضعیف اسالم  )ره(امام خمینی- ب

  128ص 11درس                                                                                                                                                 5/0.شود

3  
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  31/6/1400 :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

 و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1400 سالماه  شهریوردرکشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، آموزان دانش

 
  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

 

2 

  

 يگروه هابه نظام روز به روز از خط امام فاصله گرفت و  يمسئوالن و نهادها انیمافکنی صدر با اختالف  یبن-ج  
و  یمال يتنگنادر سپاه پاسداران را  يروهاین یلیبا شروع جنگ تحمهم چنین  .شد کینزد منافقینمنحرف مانند 

  146ص 11درس                                                                    . سقوط خرمشهر را فراهم آورد ۀنیقرار داد و زم یحاتیتسل
  و سقوط خرمشهرپاسداران با سپاه  اختالف ،)نزدیکی به منافقینیا فاصله گرفتن از خط امام ( اختالف هاي سیاسی :کلید واژه

  

  )الف  5
  الدوله از صدارت نیع يبرکنار -1
  بازگشت مهاجران به تهران يبرا نهیفراهم کردن زم-2
  عدالت خانه جادیا-3
  )  ندگانیمجلس نما(دارالشّورا  لیتشک-4

  68ص 5درس                                                                                                                    .نمره ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد 
  )ب

و بی احترامی به مجلس و قوانین آن به راحتی تصمیمات فردي خود را به  5/0با نادیده گرفتن اصول مشروطه رضا شاه 
  96ص7درس                                                                                                                                  5/0. اجرا در می آورد

  )ج
 ایجاد آشوب در داخل کشور و ترور بسیاري از مسئوالن و مردم عادي؛-1
 دادن اطالعات سرّي و نظامی کشور به رژیم صدام و دیگر دشمنان خارجی؛-2
 همکاري نظامی با ارتش بعثی عراق در جنگ با ایران؛-3
 ؛ردهمکاري با ارتش بعثی در سرکوب و کشتار مخالفان صدام از جمله مبارزان کُ-4
  .598تهاجم به داخل خاك ایران پس از پذیرش قطعنامه  -5

  161ص 12درس                                                                                                                .مورد کافی استدو ذکر  ،نمره 5/0هر مورد 

3  

  25/0اول  یجنگ جهان- الف  6
      25/0 زنجان و تبریز میان روستاهاي وضعیت - ب
                                                                                        890ص6درس25/0 در جنگ رانیا یطرف یب- ج

75/0  

   تشریحی  
  5/0  118ص9درس                                                             25/0دولت هاي سلطه جو  25/0ایستادگی در برابر امتیاز خواهی   7
  5/0                                                     113ص8درس                                                         25/0. بر قلب دنیا اسالم است 25/0باعث تداوم سلطۀ استعمارگران   8
  5/0  141ص11درس                                                                      25/0. و در تهران اقامه شد 25/0به امامت آیت اهللا طالقانی   9
  75/0  121ص9درس     25/0.نفت دیخر میو تحر 25/0شرکت نفت يها هیخارج کردن سرما 25/0 سیشعب بانک انگل یلیتعط  10
    »ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ سوم«  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 باسمه تعالی

  دقیقه90:مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  ادبیات و علوم انسانی:رشته  3تاریخ :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  31/6/1400 :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

 و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1400 سالماه  شهریوردرکشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، آموزان دانش

 
  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

 

3 

  

از رفتن به  یدانستند که مدت نیصالح او را در ا 5/0ران،یدر اوضاع آشفته ا ییرفتند و ضمن مبالغه گوحمدشاه نزد ا  11
  94ص7درس   .                    /5.حضورش در کشور فراهم آورد يالزم را برا تیچشم بپوشد تا رضاخان بتواند امن رانیا

1  

 ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حکومت پهلوي را افشا می کردند؛ - 1  12

  .شدامکان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد و پیام هاي امام با شتاب بیشتري در ایران منتشر  - 2
  136ص 10درس                                                                                                .مورد کافی است یکذکر  ،نمره 1هر مورد 

1  

جنگ را  25/0برخوردار بود،  کایآمر ياز کمک ها که انگلستان یول 25/0 ،شوند میها خواست که تسل یسیاز انگل  13
  105ص 8درس                             25/0.دو کشور شکل گرفت انیم ایردریو ز ایدر هوا، در يدیو نبرد شد 25/0ادامه داد

1  

 بر محور مبارزه با  5/0مختلف  یو مذهب یاسیس يگروه ها و احزاب یکپارچگیشدن صنعت نفت با اتحاد و  ینهضت مل  14
                                                                                                5/0 .آغاز شد سیانگل استعمار

  123ص9مبارزه استعمار                                                     درس –گروهاي سیاسی  و مذهبی  –اتحاد احزاب  :کلید واژه

1  

با  او نهیکاب يو اعضا بازرگان مهندس 5/0. کرد و آن را انقالب دوم خواند دییرا تأ انیاقدام دانشجو نیا )ره(ینیامام خم  15
  140ص 11درس                                                                          5/0  .دادنداستعفا  و موافق نبودنددانشجویان  نیااقدام 

1  

  

 کلید واژهمنظور از کلید واژه این است که اگر دانش آموزان در پاسخ به سؤاالت، فقط به موارد ذکر شده در  :توجه 
 .اشاره کرده باشند، نمره کامل تعلق بگیرد
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