باسمه تعالي

سؤاﻻت امتحان نهاييدرس :تاريخ ٣
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نام و نام خانوادگي:
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تعداد صفحه٢ :
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دانشآموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسركشور در خرداد ماه سال١٤٠١
رديف
١
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نمره

سؤاﻻت )پاسخنامه دارد(.

٣

به خاطر بياوريد.

ﮐﺰ
ﻣﺮ

الف( جملههاي صحيح يا غلط را مشخص كنيد) .هر مورد (٠/٢٥

-١اساس كار تاريخ نگاري سنتي ،غالباً بررسي زندگي پادشاهان و شرح فتوحات آنان بوده است.
-٢ايران پلي براي پيروزي متحدين در جنگ جهاني دوم بود .بدون استفاده از ايران سرنوشت جنگ تغيير مي كرد.

ﻨﺠ
ﺳ

– ٣اولين نماز جمعه بعد از انقﻼب اسﻼمي به امامت آيت اﷲ خامنه اي در تهران اقامه گرديد.

ب(كدام يك از گزينههاي سمت چپ با شمارههاي سمت راست در ارتباط است) .هر مورد (٠/٢٥

ﺶو

در ستون سمت چپ يك مورد اضافي است.

 -٢معاهدة اعطا كنندة حق مصونيت قضايي)كاپيتوﻻسيون( به روسيه

ب( گلستان

-٣عهدنامة جدا كنندة مناطق وسيع ايران در شرق درياي كاسپي)خزر(

ج( تركمانچاي

ﭘﺎﯾ

ﮐﺰ

ﻣﺮ

 -١معاهدة جدا كنندة افغانستان و هرات از ايران

الف(آخال

ﺶو
ﻨﺠ

ﺶﮐ

ﺳ

د(پاريس

ج( جاهاي خالي را با كلمات زير تكميل كنيد) .دو مورد اضافي است) (.هر مورد (٠/٢٥

-١انقﻼب صنعتي با اختراع و تكميل ماشين بخار در كشور  ...........................آغاز گرديد.

ﺖآ
زﺷ

 -١هدف از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان امام خميني چه بود؟
ج -حل اختﻼفات بين مجلس شوراي اسﻼمي و شوراي نگهبان

د -بررسي صﻼحيت نامزد هاي انتخاباتي

ﯿﻔﯿ

الف -بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسﻼمي

ب -اداره بهتر امور كشور در دوران جنگ

ﻣﻮ
ﺖآ

ﻰ

ﺶو
ﻨﺠ

د( گزينههاي مناسب را انتخاب كنيد) .هر مورد (٠/٢٥

ﻣﻮ

ﺳ

هاي مختلف جامعه بود.

ﺶﮐ

ﭘﺎﯾ

 -٢هدف  ...........................از برپايي مراكز آموزشي جديد ،فراهم آوردن شرايط براي سوادآموزي فرزندان همه قشر

ﮐﺰ

ﻣﺮ

ﯿﻔﯿ

) فرانسه -انگليس  -ميرزاحسن رشديه -امير كبير(

ﭘﺎﯾ

 -٢انگلستان در سال ١٩١٧م .با صدور »اعﻼميه بالفور« نظر مساعد خود را در چه زمينه اي اعﻼم كرد؟
الف-تقسيم امپراتوري عثماني

ﺶﮐ

ب -ايجاد سرزمين يهودي در فلسطين

ج-تجزيه امپراتوري اتريش  -مجارستان

زﺷ

د-تشكيل حكومت پهلوي در ايران

ﯿﻔﯿ

هـ ( به سؤاﻻت زير پاسخ كوتاه دهيد) .هر مورد (٠/٢٥

تعريف اصطﻼحات يا مفاهيم تاريخي) :هر مورد  ١نمره(

الف -فاشيست ها:

٢

ب -استبداد صغير:

زﺷ

٣

مقايسة پديدههاي تاريخي) :هر مورد  ١نمره(

ﻣﻮ
آ

٢

ﺖ

 -٢واقعيت قتل امير كبير ،نخستين بار در كدام كتابِ عصر قاجار بازتاب داده شده است؟

ﻰ

 -١اولين بار در كدام كتابِ عصر قاجار نقش طبقات اجتماعي مختلف در انقﻼب مشروطيت نشان داده شد؟

ﻰ

الف-نظرات »ولتر« و »مونتسكيو« دو تن از مشهورترين روشنفكران فرانسه را در دوران انقﻼب با هم مقايسه كنيد.
ب -قانون كاپيتوﻻسيون در دورة محمدرضا شاه را با توافق نامة بين المللي »وين« مقايسه كنيد.
»ادامة سؤاﻻت در صفحة دوم«

١

٢

باسمه تعالي
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نمره

سؤاﻻت )پاسخنامه دارد(.
اظهار نظر و قضاوت) :هر مورد  ١نمره(

٤

٢

ﮐﺰ
ﻣﺮ

الف -به نظر شما ،اسكان اجباري عشاير توسط رضا شاه چه نتايجي به دنبال داشت؟

ب -به نظر شما ،چرا امام خميني با تصويب نامه انتخابات انجمن هاي ايالتي و وﻻيتي مخالفت كرد؟

توصيف ،فهرست و طبقهبندي اجزا يا ويژگيهاي پديدههاي تاريخي) :هر مورد  ١نمره(

٥

٤

ﻨﺠ
ﺳ

الف-در عصر جنگ سرد اصطﻼح »بلوك غرب« و»بلوك شرق« در مورد چه كشورهايي به كار برده مي شد؟

ب -اقدامات مهم انگلستان را براي ممانعت از ملي شدن صنعت نفت ايران بنويسيد).ذكر يك مورد كافي است(.

ﺶو

ج -مهم ترين انگيزه و اهداف صدام از هجوم نظامي به ايران چه بود؟ )ذكر يك مورد كافي است(.
است(.
٦

ﮐﺰ

ﻣﺮ

د -مهم ترين توطئه ها و تﻼش هاي دشمنان داخلي و خارجي انقﻼب اسﻼمي را نام ببريد) .ذكر چهار مورد كافي

ﭘﺎﯾ

كاربست شواهد و مدارك تاريخي )هر مورد  ٠/٥نمره(

١

ﺶو
ﻨﺠ

ﺶﮐ

ﺳ

» ناصرالدين شاه قاجار با هدف آشنايي با پيشرفت هاي اروپاييان و اخذ فناوري مدرن غربي سه مرتبه به اروپا سفر
كرد .در دوران سلطنت او ،تلگراف ،تلفن ،بانك ،موزه ،دوربين عكاسي و برخي ديگر از جلوه هاي تمدن جديد غرب
دﻻيل رواج آن در ايران ،عﻼقة وي به عكاسي بود .او خود عكاسي مي كرد و در اين زمينه مهارت داشت«.

ﮐﺰ

ﭘﺎﯾ

الف-ناصرالدين شاه قاجار با چه هدفي سه بار به اروپا سفر كرد؟

ﺶو
ﻨﺠ

ﺶﮐ

امام خميني چه موضعي نسبت به اقدام دانشجويان در خصوص تسخير ﻻنة جاسوسي)سفارت آمريكا( داشتند؟

ﯿﻔﯿ

٠/٥

ﺶﮐ

ﭘﺎﯾ

ﻣﻮ
ﺖآ

٩

در پيمان صلح ورساي چه تصميماتي در مورد كشور آلمان گرفته شد؟

ﻰ

٨

اياﻻت متحده آمريكا با چه ادعايي در جنگ جهاني دوم رسماً به متفقين پيوست؟

١٢

مهم ترين دستاوردهاي »فرهنگي و معنوي« دفاع مقدس را بنويسيد) .ذكر يك مورد كافي است(.

١

ﺖ

ﻰ

ﯿﻔﯿ

١١

علت استعفاي دكتر مصدق از نخست وزيري را در تير  ١٣٣١بررسي كنيد.

١

زﺷ

١٠

رضا شاه براي تضعيف روحانيت چه دستوراتي داد؟)ذكر دو مورد كافي است(.

ﻣﻮ
آ

١٣

مهم ترين علل مخالفت نمايندگان مجلس شانزدهم با قرار داد الحاقي »گس-گلشائيان« چه بود؟

ﻰ

زﺷ

» موفق و پيروز باشيد«.

٢

./٥

زﺷ

٧

تشريحي) :علل ،دﻻيل ،آثار ،نتايج و پيامدهاي تاريخي(

ﻣﻮ

ﺳ

ب -يكي از دﻻيل رواج عكاسي در ايران در دورة قاجار چه بود؟

ﺖآ

ﻣﺮ

ﯿﻔﯿ

علي رغم برخي مخالفت ها وارد ايران شد .ناصرالدين شاه به مقولة عكس و عكاسي عﻼقة فراواني داشت و يكي از

١
١
١

جمع نمره

٢٠
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ساعت شروع ٨:صبح
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راهنماي تصحيح

رديف

١

مدت امتحان٩٠:دقيقه

نمره

)به خاطر آوردن(

٣

الف( صحيح غلط )(٠/٧٥

 -١صحيح  ٠/٢٥درس ١ص٦

ب(جور كردني)(٠/٧٥

شمارة  -١با »د« معاهدة پاريس

شمارة  -٢با »ج« معاهدة تركمانچاي

شمارة  -٣با »الف« عهدنامة آخال

ج -جاي خالي )(٠/٥

-١انگلستان

 -٢غلط

 ٠/٢٥درس ٨ص ١١٠

٠/٢٥

درس ٣ص ٤٤

٠/٢٥

درس  ٣ص ٤٣

٠/٢٥

درس  ٣ص ٤٣

 -٣غلط

 ٠/٢٥درس ١١ص ١٤١

 ٠/٢٥درس  ٢ص٣٠

 -٢ميرزا حسن رشديه  ٠/٢٥درس  ٤ص٥٤
د -چهار گزينه اي )( ٠/٥

 -١با گزينة »ج« حل اختﻼف بين مجلس شوراي اسﻼمي و شوراي نگهبان  ٠/٢٥درس  ١١ص ١٤٦
 -٢با گزينة »ب« ايجاد سرزمين يهودي در فلسطين

 ٠/٢٥درس  ٨صص١١٢-١١٣

هـ -كوتاه پاسخ )( ٠/٥

-١تاريخ بيداري ايرانيان )اثر ميرزا محمد ناظم اﻻسﻼم كرماني(  ٠/٢٥درس ١ص ٦
-٢حقايق اﻻخبار ناصري )اثر ميرزا محمد خورموجي(
٢

 ٠/٢٥درس  ١ص ٥

تعريف اصطﻼحات و مفاهيم تاريخي ) :هر مورد  ١نمره(

٢

الف( يك گروه ملي گراي افراطي بودند كه مي خواستند دولت تك حزبي قدرتمند و متمركز در ايتاليا ايجاد كنند ١ .نمره
درس  ٨ص١٠١
ب( با به توپ بستن مجلس شوراي ملي )به دستور محمدعلي شاه(توسط لياخوف روسي و انحﻼل مجلس بار ديگر در ايران
استبداد برقرار شد و اين دوره كه يك سال طول كشيد ،به دوران استبداد صغير معروف است ١ .نمره

٣

درس  ٥ص٧٢

مقايسه پديده هاي تاريخي ) :هر مورد  ١نمره(

٢

الف( ولتر از اطاعت انسان از عقل مادي و مبارزه با خرافات سخن مي گفت ٠/٥ ،اما مونتسكيو از تفكيك قواي سياسي و حقوق
درس ٢ص ٢٨

بشر دفاع مي كرد٠/٥ .

ب( براساس توافق نامه بين المللي وين ،مأموران سياسي يك كشور در كشور ديگر از مصونيت سياسي و قضايي برخوردارند.اما
با تصويب قانون كاپيتوﻻسيون در ايران ،مستشاران نظامي آمريكا و خانواده هاي آنان نيز از مصونيت سياسي و قضايي برخوردار
شدند.
كليد واژه :مصونيت سياسي و قضايي – مصونيت مستشاران نظامي و خانواده هاي آنان.
٤

درس ١٠ص ١٣٠

اظهار نظر و قضاوت) :هر مورد  ١نمره(

٢

الف-ضمن ايجاد نارضايتي و خشم در بين عشاير ٠/٥ ،از رونق دامداري كشور كاست و باعث شد ايران از نظر دامي به بيگانگان
درس  ٧ص٩٦

نيازمند شود٠/٥ .
ب-چون اين تصويب نامه موجب تضعيف اسﻼم  ٠/٥و افزايش نفوذ بهائيان در حكومت مي شد٠/٥ .
»ادامة راهنماي تصحيح در صفحة دوم«

١

درس  ١٠ص ١٢٨

باسمه تعالي
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راهنماي تصحيح

رديف

٥

مدت امتحان٩٠:دقيقه

نمره

توصيف و فهرست مطالب تاريخي) :هر مورد  ١نمره(

٤

الف( آمريكا و هم پيمانانش كه داراي نظام سرمايه داري بودند» ،بلوك غرب«  ٠/٥و شوروي و كشورهاي اقماري آن به همراه
كشورهايي كه نظام كمونيستي بر آنها حاكم بود» ،بلوك شرق« ناميده مي شدند٠/٥ .

درس  ٨ص ١١٠

ب(  -تحريك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طريق منع شركت نفت ايران و انگليس از پرداخت فوق العاده دستمزد
آنان؛
 فرستادن كشتي هاي جنگي خود به خليج فارس و بنادر ايران و تهديد نظامي؛ -طرح شكايت از ايران در مجامع بين المللي؛

 تعطيلي شعب بانك انگليس در ايران ،خارج كردن سرمايه هاي شركت نفت و تحريم خريد نفت.هر مورد  ١نمره ،ذكر يك مورد كافي است.

درس ٩ص١٢١

ج(  -١حاكميت بر آبراه مهم اروندرود ،دسترسي و تسلط بر خليج فارس و جدايي جزاير سه گانه ابوموسي ،تنب كوچك و بزرگ و
استان خوزستان از ايران؛

-٢تضعيف و نابودي انقﻼب اسﻼمي و جلوگيري از انتشار افكار انقﻼبي در ميان مردم عراق و مسلمانان ساير كشورها؛
-٣رسيدن به رهبري جهان عرب و ايفاي نقش ژاندارمي در منطقه.

هر مورد  ١نمره ،ذكر يك مورد كافي است.

درس  ١٢ص١٥١

د(

-١ايجاد آشوب و ناامني -٢ترور شخصيت ها و مردم انقﻼبي -٣حمله نظامي آمريكا به طبس -٤طراحي كوتا -٥نفوذ
هر مورد  ٠/٢٥نمره ،ذكر چهار مورد كافي است.

٦

درس  ١١صص١٤٢-١٤٥

كاربست شواهد و مدارك تاريخي) :هر مورد  ٠/٥نمره(

١

الف -با هدف آشنايي با پيشرفت هاي تمدني اروپا  ٠/٢٥و اخذ فناوري مدرن غربي بود٠/٢٥.
درس ٤ص ٦٠

ب -عﻼقة فراوان ناصرالدين شاه به عكاسي بود ٠/٥ .
سؤاﻻت تشريحي) :علل ،دﻻيل ،آثار ،نتايج و پيامدهاي تاريخي(
٧

اين اقدام دانشجويان را تأييد كرد  ٠/٢٥و آن را انقﻼب دوم خواند٠/٢٥ .

درس  ١١ص١٤٠

٠/ ٥

٨

با ادعاي حمله ژاپني ها  ٠/٢٥به ناوگان آمريكا در اقيانوس آرام ٠/٢٥

درس  ٨ص١٠٧

٠/ ٥

٩

بر اساس اين پيمان ،مستعمرات آلمان ميان متفقين تقسيم شد و بخش هايي از خاك اين كشور به فرانسه و لهستان واگذار

١

گرديد .به عﻼوه ،آلماني ها ملزم به پرداخت غرامت به دولت هاي متفق و محدود نگه داشتن توان نظامي خود شدند.

كليد واژه :تقسيم مستعمرات آلمان – واگذاري خاك آلمان به فرانسه و لهستان – پرداخت غرامت – محدويت توان نظامي
)اشاره به دو مورد از كليدواژه نمره كامل مي گيرد( .

١٠

درس ٦ص٨٦
١

 -روحانيون لباس هاي مخصوص خود را كنار بگذارند.

 -به دستور وي ،دفترخانه هاي شرعي تعطيل شدند.

دخالت روحانيون در مسائل اجتماعي اكيداً ممنوع اعﻼم شد.هر مورد  ٠/٥نمره ،ذكر دو مورد كافي است.

درس  ٧ص ٩٧
»ادامة راهنماي تصحيح در صفحة سوم«

٢

باسمه تعالي
راهنماي تصحيح امتحان نهايي درس:تاريخ ٣

رشته:ادبيات و علوم انساني

مدت امتحان٩٠:دقيقه

ساعت شروع ٨:صبح

تاريخ امتحان١٤٠١/٣/٤ :

پايه دوازدهم دورة دوم متوسطه
دانشآموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسركشوردرخرداد ماه سال ١٤٠١

مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي
http://aee.medu.ir

رديف

راهنماي تصحيح

نمره

١١

مصدق براي كاستن نفوذ و قدرت دربار و مقابله با كارشكني هايي كه در ادارة امور كشور صورت مي گرفت ،از محمدرضا شاه

١

خواست كه اختيار وزارت جنگ و فرماندهي ارتش را به او بسپارد .چون شاه با اين تقاضا مخالفت كرد ،او از مقام خود استعفا
نمود.
)رساندن مفهوم نمره كامل مي گيرد(.

١٢

درس  ٩ص ١٢٢
١

-١تقويت اعتماد به نفس و احساس خود باوري و بروز خﻼقيت در ميان جوانان ايراني

-٢تثبيت اقتدار نظام جمهوري اسﻼمي در دفاع از تماميت ارضي كشور
هر مورد  ١نمره ،ذكر يك مورد كافي است.

١٣

درس ١٢ص١٦٢

ناديده گرفتن حقوق مادي مردم ايران؛ حاكميت ملي و استقﻼل كشور را به نوعي نقض مي كرد و به تسلط بيگانگان بر منابع و
صنعت نفت مشروعيت مي بخشيد.

هر مورد  ٠/٥نمره ذكر دو مورد كافي است.

١

درس ٩ص ١١٨

ضمن خسته نباشيد به همكاران محترم ،نظر آنان در تصحيج اوراق صائب است.

توجه :منظور از كليد واژه اين است كه اگر دانش آموزان در پاسخ به سؤاﻻت ،فقط به موارد ذكر شده در كليد واژه

اشاره كرده باشند ،نمره كامل تعلق بگيرد.

٣

٢٠

