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  .به خاطر بیاورید  1
  غلط  - صحیح  ) الف

  146 فحهص 11درس  25/0                                                               صحیح-1
  93صفحه 7درس   25/0                                                                   غلط-2

  جورکردنی) ب
 97فحهص7درس  25/0سیدحسن مدرس                » ب« گزینۀبا - 1شمارة 

  134فحهص10درس 25/0   ی خمینیفطحاج آقا مص»الف«گزینۀ با  - 2شمارة 
  چهار گزینه)ج

  145صفحه 11درس  25/0                                     عراق»ب«گزینۀ – 1شمارة 
  137 فحهص 10درس   25/0                     اریپور بختشا»الف«گزینۀ – 2شمارة 

  جاهاي خالی ) د
  105فحه ص8درس  25/0فرانسه                                                               -1
  99 فحهص 8درس  25/0              ي                                           شورو -2

  کوتاه   پاسخ) هـ
  43فحهص 3درس  5/0                   معاهدة ترکمانچاي                          -1
  96 فحهص 7درس 5/0             مهار نیروي نظامی عشایر                     -2

3  

از دیرگاه سنت بست نشینی در ایران وجود داشت و مردم براي اعتراض در اماکن مذهبی و مورد احترام مثل - الف  2
  70ص 5درس                                                                                         نمره          1 .تحصن می کردند... مساجد، زیارتگاه ها و 

  .گذاشتموسوم به گشتاپو  یمخوف یمخف سیآلمان را به عهده سازمان پل یداخل تیامن نیتأم تیمسئولهیتلر- ب
  102فحهص 8درس    نمره 1                                                                                                                                                    

2  

حزب ی معتقد به قیام مسلحانه بودند، با این تفاوت که ب ملل اسالمزخلق و ح ییفدا يها کیسازمان چرهر دو گروه   3
مسلحانه  ةبه مبارز یستیبا الهام از افکار مارکسی بود، اما فداییان خلق برپا کردن حکومت اسالمبه دنبال ملل اسالمی 

  132ص  10درس                                                                                                                               نمره       1 .آوردند يرو

1  

  44ص  3درس  نمره 1.کشور بود یشمال ۀمیبر بازار ن آنان و تسلط رانیدر ا روس ها يآن گسترش نفوذ اقتصاد ۀجینت) لفا  4
 نیمسلمان، ا يکشورها شتریو سکوت ب کایآمر و سیانگل يدولت ها تیالملل و حما نیب سمیونیفشار شبکه صه با- ب

  113ص8درس                                                                                                           نمره      1.شناخت تیرا به رسم یدولت جعل
  92ص 7درس                                                  5/0و پی بردن به اهمیت آن در مبادالت جهانی  5/0به دلیل اکتشاف نفت ) ج

3  

از  یو مهاجرت برخ *به خارج  استمدارانیو س انیدربار يسفرها*اعزام دانشجو به خارج، *ریمختلف نظ يبه شکل ها - الف  5
  .مختلف فراهم شد يبه کشورها انیرانیا

  63ص  5درس                                                                                                                                         .نمره، ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد 

3  
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 اسمه تعالیب

  دقیقه90:مدت امتحان  صبح 10:ساعت شروع  ادبیات و علوم انسانی:رشته  3تاریخ :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  22/10/1400 :تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

 و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1400 سالماه  ديدرکشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد ،روزانه آموزان دانش
http://aee.medu.ir  

 
  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

 

2 

  

 کی ينظام فکر ،يدر موارد یو حت یگروه از افراد انسان کی یو محاسبات يفکر ستمی، سدشمن نوع نفوذ نیدر ا - ب  
  146ص  11درس                                                                                                                .ردیگ یجامعه، مورد هدف قرار م

  121ص  9درس                      25/0و تهدید نظامی  75/0 بنادر ایرانو  خلیج فارسخود به  کشتی هاي جنگیفرستان  - ج

  

  5/0. پیروي کنند این رویهاز نیز  طوري که آنان ه شود ب ...و  ویژه اندونزيه ب  کشور ها گریممکن بود الهام بخش د- الف  6
  124ص9درس    5/0.دکنکننده منتقل  دیتول يبه کشور ها ینفت غرب ياز شرکت هارا نفت  یالملل نیکنترل بازار بمی توانست - ب

1  

  5/0  54ص  4درس                                                                      25/0مختلف جامعه يتمام قشرها 25/0فرزندان  يسواد آموز  7
  5/0  97ص  7درس                                                                                         25/0یو مبارزه با کهنه پرست 25/0تمدن و تجدد  8
  1  122ص9درس                      5/0امور کشور ةدر ادار انآن يها یو مقابله با کار شکن 5/0کاستن از نفوذ و قدرت دربار  يبرا  9
و محکوم به پرداخت غرامت هاي  5/0خرابی هاي حاصل از جنگ، مستعمراتش را از دست داده زیرا آلمان عالوه بر  10

  100ص 8درس                                                                                                 نمره                                        5/0. سنگین شده بود
1  

  ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حکومت پهلوي را افشا می کردند؛  -1  11
  .امکان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد و پیام هاي امام با شتاب بیشتري در ایران منتشر شد -2

  136ص 10درس                                                                                                                        .نمره، ذکر یک مورد کافی است 1هر مورد 

1  

و دخالت در امور  5/0علت این اقدام را تداوم دشمنی ها و توطئه هاي دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی دانشجویان   12
           5/0.داخلی ایران از جمله اجازه ورود به محمدرضا شاه پهلوي براي سفر به آن کشور اعالم کردند

  139صفحه 11درس            اجازه ورود شاه به آمریکا     -دخالت در امور ایران -توطئه هاي آمریکا -تداوم دشمنی ها  :کلید واژه 

1  

، حامیان خارجی صدام براي جلوگیري از سقوط از سوي دیگرو  تهاي نظامی رزمندگان ایرانی ادامه یافقیت فمواز یک سو  13
  155صفحه 12درس            .او، انواع تجهیزات نظامی پیشرفته و سالح هاي میکروبی و شیمیایی را در اختیار وي گذاشتند

  نظانی و سالح شیمیایی تتجهیزا -  تسلیحاتیهاي کمک -از صدام حمایت -موفقیت رزمندگان :کلید واژه

1  

 و عهده داشتندرمقدس را ب دردفاع» رزمی مهندسی«آنان مسئولیت مهم . به جهادگرانِ جهادسازندگی گفته می شد  14
  159ص  12درس                                        .  می پرداختند رزمندگان براي سنگر وساختن ها وجاده ها پل ایجادخاکریز، به

  )رساختن سنگ - احداث جاده ( –ساختن پل  - ایجاد خاکریز -مهندسی رزمی –جهادگر   :کلید واژه

1  

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

 .نمره کامل تعلق بگیرد، دناشاره کرده باش
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