
 باسمه تعالي 

     17/10/1401: تاريخ امتحان نام و نام خانوادگي: 
  

 صبح 10ساعت شروع: 2تعداد صفحه:  

 دقيقه 90مدت امتحان:   دورۀ دوم متوسطهدوازدهمپايه   ادبیات و علوم انسانی :رشته 3تاریخ درس: نهايي سؤاالت امتحان 

  آموزش و پرورشارزشیابي و تضمین كیفیت نظام مركز   1401ماه سال دی و داوطلبان آزاد سراسركشور دربزرگسال آموزان روزانه،  دانش
  

 نمره سؤاالت )پاسخنامه دارد.( رديف 
 

1 

 

 به خاطر بياورید. 1

 ( 0/ 25)هر مورد های صحيح  یا غلط را مشخص كنيد. الف( جمله

 در دورۀ قاجار ادارۀ ايالت آذربايجان با مركزيت شهر تبريز، همواره برعهدۀ ولیعهد بود.  -1

 دوم و تجزية امپراتوری عثماني، تحت قیمومیت انگلستان شکل گرفت.  يكشور كنوني عراق پس از جنگ جهان-2

 (25/0)هر مورد سمت راست در ارتباط است.  كتاب هایسمت چپ با  نویسندگان ب(كدام یك از 
 در ستون سمت چپ یک مورد اضافي است. 

خاوری شیرازی  الف( صدرالتواريخ  -1  

 )مشیرالدوله(   میرزا حسن پیرنیا  ب( تاريخ ذوالقرنین -2

 محمدحسن خان اعتمادالسلطنه   (ج تاريخ بیداری ايرانیان-3

 كاظم ناظم االسالم كرماني  محمد میرزا  (د 

 (25/0)هر مورد   )دو مورد اضافي است. (. ج( جاهای خالي را با كلمات زیر تكميل كنيد
 (قامحمدخانآ –فتحعلي شاه   –روسو  – مونتسکیو )

 نام داشت.تأكید مي كرد ........................    «اهمیت انتخابات»ره المعارف فرانسه كه بر  ياز اعضای اصحاب دا  -1

 مدت كوتاهي روس ها را وادار به عقب نشیني كرد. ........................  اقتدار نظامي نادر افشار و سپس  -2

 ( 0/ 25مورد )هر  .های مناسب را انتخاب كنيدد( گزینه 

 محمدعلي شاه به چه بهانه ای مجلس شورای ملي را به توپ بست؟-1

 صدراعظم  ترور عین الدوله  بهانهبه  -ب                          به بهانه نافرماني نمايندگان از فرامین شاه  -الف

                                          شاهبه بهانه سوء قصد به جان    -به بهانه انتشار مطالب توهین آمیز در روزنامه ها                 د  -ج  

 شد؟  منعقدم. بین روس و انگلیس با پادرمیاني كدام كشور    1907قرارداد    -2

 آلمان-د    فرانسه                                -عثماني                              ج-ب  بلژيک                               -الف

 اوج حماسه دفاع مقدس ملت ايران در كدام عملیات رزمندگان رقم خورد؟-3

 مرواريد  -د        فتح المبین                      -بیت المقدس                    ج  -مرصاد                               ب-الف

 ( 0/ 25)هر مورد ( به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهيد. هـ 

 نفت در مناطق مختلف ايران در كدام منطقه به نتیجه رسید؟  عفعالیت های انگلیسي ها برای يافتن مناب  -1

 ؟ ه استامام خمیني)ره( پس از تأيید تسخیر سفارت آمريکا توسط دانشجويان، از آن با چه عنواني ياد كرد-2

3 

 نمره(    1)هر مورد  تعریف اصطالحات یا مفاهيم تاریخي:  2

                                                     اعالمیه بالفور:  -الف

 پلیس جنوب: -ب

2 

 نمره(     1)هر مورد های تاریخي: مقایسة پدیده 3

 دورۀ كريم خان زند مقايسه كنید.هنر و معماری  هنر و معماری در دورۀ حکومت نادر شاه را با    -الف

 داشتند؟  همدو بلوک غرب و شرق پس از جنگ جهاني دوم از نظر ايدئولوژی )نظام حکومتي( چه تفاوتي با  -ب

2 
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 نمره سؤاالت )پاسخنامه دارد.( رديف 
 

2 

 

 نمره(   1)هر مورد  اظهار نظر و قضاوت:  4

 نرسید؟  نتیجهبه    ،عصر ناصری  يکي از صدراعظم های  ،میرزاحسین خان سپهساالراصالحات  چرا    ، به نظر شما-الف

چرا انگلستان در اوايل قرن بیستم برای تغییرات مورد نظرش در ايران نمي توانست روی حکومت  ، به نظر شما-ب

 قاجار حساب كند؟

2 

 نمره(   1)هر مورد   های تاریخي:های پدیده بندی اجزا یا ویژگي توصيف، فهرست و طبقه  5

چه بود؟  1340تا اوايل دهة  1332مرداد 28آمريکا برای تسلط بر ايران پس از كودتای مهم ترين برنامه های  -الف
 )ذكر دو مورد كافي است.( 

 جیمي كارتر به تبعیت از سیاست فضای باز آمريکايي، چه خواسته هايي از محمدرضا شاه داشت؟  -ب

 ذكر دو مورد كافي است.().  مهم ترين خدمات زنان ايراني در طول هشت سال دفاع مقدس را بنويسید-ج

3 

 نمره(   0/ 25)هر مورد  كاربست شواهد و مدارک تاریخي  6

 متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
زنان ايراني در بسیاری از نهضت های تاريخ معاصر ايران در زمینه های سیاسي، اجتماعي و فرهنگي نقش ارزنده ای ايفا  

در نهضت مشروطه نیز زنان به كارهای خردمندانه ای دست زدند.   ،نقش تاريخي زنان در نهضت تحريم تنباكونمودند. عالوه بر 

اسالمي بوده است؛ به عنوان نمونه در جريان مهاجرت صغری، زنان با شركت   –ت ايراني اكثر فعالیت های آنان بر گرفته از هوي

در تظاهرات خیاباني خواهان بازگشت علما شدند. پس از صدور فرمان مشروطه، زنان به مجلس رفتند و خواستارتکمیل قانون  

بخشي از سرمايه   ،و زيورآالت شخصي خوداساسي توسط نمايندگان شدند. زنان به هنگام تأسیس بانک ملي با اهدای طال 

بانک ملي را تهیه كردند و پس اندازهای خود را در اختیار دولت گذاشتند تا اين امر ملي به دور از دست خارجیان و استقراض  

 از آنها انجام شود. 

 فعالیت زنان ايراني در تاريخ معاصر بر گرفته از چه هويتي بود؟-الف

 سیس بانک ملي با چه هدفي پس اندازهای خود را در اختیار دولت قاجار قرار دادند؟زنان ايراني پس از تأ  -ب

5/0 

  )علل، داليل، آثار، نتايج و پیامدهای تاريخي(تشریحي:  

 5/0 را نام ببريد.   (تهرانپايتخت )قاجار در   ۀمهم ترين مراكز علمي و آموزشي دور 7

 5/0 چه بود؟م.(1975)ش.  1354دولت های ايران و عراق در سال هدف از انعقاد قرارداد الجزاير بین  8

 75/0 مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان چه كسي و با چه هدفي تشکیل شد؟ 9

 75/0 هیئتي را به رياست مهندس مهدی بازرگان به خوزستان فرستاد؟  ، چرا دولت دكتر مصدق پس از روی كار آمدن 10

 1 تقويت ارتش دست به چه اقداماتي زد؟رضا شاه در جهت   11

 1 از حکومت ايران چه خواسته هايي داشتند؟  1320متفقین در جنگ جهاني دوم و قبل از اشغال ايران در شهريور 12

 1 كرد؟  )انگلستان(  چرا دولت دكتر مصدق بعد از پیروزی در دادگاه الهه اقدام به قطع رابطة سیاسي با لندن 13

 1 گلشايیان« مخالفت كردند؟-برخي از نمايندگان مجلس شورای ملي با قرارداد الحاقي »گسچرا   14

 1 طراحان سازمان نقاب )كودتای نوژه( قصد چه اقداماتي علیه نظام جمهوری اسالمي ايران داشتند؟ 15

 20 جمع نمره                   «                                          .» موفق و پيروز باشيد                                                                              
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 نمره راهنمای تصحیح  ردیف
 

1 

 

 )به خاطر آوردن(  1

 ( 5/0)غلط  حیصح( الف

  38ص 3درس 0/ 25                                                                             صحیح    -1

 150ص 12درس 0/ 25                                                                             غلط      -2

  (75/0)یجور کردن(ب

 5ص 1درس  0/ 25                خان اعتمادالسلطنه محمدحسن   «ج»با   -1شمارة  

 5ص 1درس  0/ 25      ی                                  رازی ش یخاور   «الف»با  -2  شمارة

 6ص 1درس  0/ 25       ی  ناظم االسالم كرمان رزامحمدكاظم ی م «د»با  -3شمارة  

          (5/0)جای خالی  -ج

 28ص 2درس 0/ 25                                                                               روسو  -1 

 41ص 3درس 0/ 25                                                                    آقامحمدخان  -2

 (75/0)چهار گزینه ای  -د

                                          72ص 5درس 0/ 25                 شاهبه بهانه سوء قصد به جان   - «د»   با گزينة    -1

                                  71ص 5درس 0/ 25                                                     فرانسه   - «ج»   با گزينة  -2

                     154ص 12درس 0/ 25                    بیت المقدس                     -  ب«با گزينة »  -3

 ( 5/0) سخپاکوتاه  -هـ 

 114ص 9درس 0/ 25                                                               مسجد سلیمان  -1

 140ص11درس 0/ 25                                                            انقالب دوم          -2

3 

 نمره( 1)هر مورد  تعریف اصطالحات و مفاهیم تاریخی : 2

م. با صدور اعالمیه بالفور)وزير خارجه انگلیس( نظر مساعد خود را با ايجاد سرزمین يهودی در   1917انگلستان در سال الف(

 112-113ص 8درس                                                                                                                                   نمره  1فلسطین اعالم كرد.  
ب( انگلستان بعد از اشغال نظامی ايران در زمان جنگ جهانی اول گروهی از افسران انگلیسی و مزدوران هندی را به ايران   

 8ص 6درس                                       نمره                        1فرستاد و در بخش های جنوبی ايران، نیروی پلیس جنوب را تشکیل داد. 

2 

 نمره( 1)هر مورد  مقایسه پدیده های تاریخی : 3

و مدارا   0/ 5خاطر ورود هنرمندان و صنعتگران هندی پس از فتوحات، موجب تلفیق هنر ايرانی و هندی شد. در دورة نادر به الف( 

 23ص2درس                               0/ 5و احترام كريم خان نسبت به هنرمندان و علما نیز موجب رونق هنر و معماری در زمان او شد. 

و شوروی و كشورهای اقماری آن به   0/ 5م )ايدئولوژی( سرمايه داری بودند. »بلوک غرب « ب( آمريکا و هم پیمانانش كه دارای نظا 

 110ص8درس                      0/ 5همراه كشورهايی كه نظام )ايدئولوژی( كمونیستی بر آنها حاكم بود. »بلوک شرق« نامیده می شدند. 

2 

 نمره( 1)هر مورد  اظهار نظر و قضاوت: 4

 27ص3درس                                             0/ 5نرسید.  نتیجه و ترديدهای ناصرالدين شاه به  0/ 5سبب مخالفت های داخلی به -الف  
چون بی كفايتی و فساد حکومت قاجار به حدی باعث نفرت مردم از آنها شده بود كه هیچ گونه همراهی با اين سلسله نمی  -ب 

 92ص 7درس                                       نمره                                                                                                                          1كردند. 

2   
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 نمره راهنمای تصحیح  ردیف
 

2 

 

 نمره( 1)هر مورد  توصیف و فهرست مطالب تاریخی: 5

 (  الف

 پیوستن ايران به پیمان بغداد )سنتو(-

 تأسیس سازمان اطالعات و امنیت كشور)ساواک( -

 اعطای كمک های نظامی و مالی به ايران -

 بعضی اصالحات در ايران اجرای -

    127ص10درس                                                                                                                     نمره، ذکر دو مورد کافی است. 5/0هر مورد 

 ( ب

 عمومی زندانیان را بهبود بخشد.  ع اوضا -

 شکنجه زندانیان را كاهش دهد.  -

 به مطبوعات اجازه دهد به طور ماليم و محدود از دولت انتقاد كنند.  -

 133ص10درس                          نمره، ذکر دو مورد کافی است.                                                                                            5/0هر مورد 

 ( ج

 حضور در خط مقدم جبهه  -1

 تشويق برادران و همسران خويش برای حضور در جبهه -2

 تهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک رزمندگان -3

 پرستاری از رزمندگان مجروح در بیمارستان ها -4

 پاسداری از حريم خانواده در غیاب همسران رزمنده -5

 159ص12درس                   نمره، ذکر دو مورد کافی است.                                                                                                   5/0هر مورد 

3 

 نمره( 25/0)هر مورد  کاربست شواهد و مدارک تاریخی: 6

 . بود اسالمی – ی راني ا تيبر گرفته از هو -الف

 73ص 5درس                                                                  و استقراض از آنها انجام شود.  انیبه دور از دست خارج  یامر مل ني تا ا -ب 

5 /0 

  )علل، داليل، آثار، نتايج و پیامدهای تاريخی(  :سؤاالت تشریحی 

 0/ 5 53ص4درس                                                                                            0/ 25  سپهساالر)مدرسة عالی شهید مطهری(و  0/ 25مروی 7

 0/ 5 150ص12درس                                                                      0/ 25و رفع مناقشه بر سر اروندرود  0/ 25مرزی به اختالفات دادن  پايان  8

 0/ 75 146ص11درس                    0/ 25و شورای نگهبان  0/ 25، به منظور رسیدگی به اختالفات میان مجلس0/ 25به فرمان امام خمینی)ره(  9

 0/ 75 121ص9رسد                          0/ 25خارج كند.    0/ 25شركت نفت ايران و انگلیس  0/ 25تا مراكز و تأسیسات نفتی را از حوزة اختیار  10

او بالفاصله بعد از رسیدن به قدرت به گسترش و تقويت ارتش و پلیس پرداخت. اين روند با اجباری كردن خدمت سربازی ادامه   11

 95ص 7درس                 يافت و بخش عمده ای از مالیات هرساله صرف خريد تجهیزات و سالح جنگی می شد.                                

      )ذکر دو مورد کافی است.(    خريد تجهیزات و سالح جنگی-  اجباری كردن خدمت سربازی-س تقويت ارتش و پلی
 

1 
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 نمره راهنمای تصحیح  ردیف
 

3 

 

 0/ 5و به اقدامات خصمانه علیه هیتلر دست بزند،  0/ 5از حکومت ايران خواستند كه آلمانی های حاضر در كشور را اخراج كند  12
  109-110صص8درس                                                                                                                                                                           

1 

چون دولت انگلیس اين   0/ 5شی از تأخیر را بپردازد. دولت ايران از انگلستان خواست كه بدهی های شركت نفت و خسارت های نا 13

 122ص 9درس                                                                                             0/ 5تقاضا را نپذيرفت، اقدام به قطع رابطة سیاسی كرد. 

1 

 ؛  ران ي مردم ا ی گرفتن حقوق ماد ده يناد - 14

   ؛كرد ینقض م یو استقالل كشور را به نوع یمل تی حاكم -

  . دیبخش  ی م تی بر منابع و صنعت نفت مشروع گانگانیتسلط ب -

                                                                                                                                                                           118ص 9درس                                                                                                                      ذکر دو مورد کافی است. ،نمره 5/0هر مورد 

1 

و برخی مراكز مهم در   0/ 5نظامی پايگاه هوايی شهید نوژه همدان، محل سکونت حضرت امامقصد داشتند با استفاده از امکانات  15

 145ص 11درس                                                                                   0/ 5پايتخت را بمباران و نظام جمهوری اسالمی را ساقط كنند. 

1 

 20 آرزوی توفیق روزافزون شما را داریم.  همکاران مصحح،با تقدیر از همراهی   
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