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                                                  ( 3درس تاریخ)       

   علی خذاتٌذُ           ًام طراح: 

 دتیرتاریخ ضْرستاى جَیثار

 گروه تاریخ شـهرستـان جویبار

 
آهَزش ٍپرٍرش استاى هازًذراى سازهاى  

آهَزش ٍپرٍرش ضْرستاى جَیثار ادارُ  
 

- 

 

 جْگاًی  : جٌگ    9درس  اهتحاًی سَاالت 

     آى از پس جْاى ٍ دٍم

   اًساًی                            دٍازدّن            ادتیات ٍعلَمپایِ : 

 ثبرم  صفحه اول                                          ضرح سَال          ردیف

 .صحیح ٍ غلط تَدى جوالت زیر را هطخص کٌیذ 1
 اٍل خٌگ  خْگبًی   اس هزکشی پس ارٍپبی خصَظ در ثِ دیکتبتَری ّبی حکَهت آهذى کبر رٍی در ثسشایی تأثیز ضؼف خبهؼِ هلل الف(

    ؽ     ظ .  داضت

 ًظبهی علجی گزفتٌذٍایي کطَرثِ سَی تَسؼِ اختیبر در را صاپي ٍ خبرخی داخلی سیبست ّذایت ًظبهیبى خْبًی، خٌ  دٍ فبصلِ ة( در

       ؽ     ظ   .دادًذ سَق

 تجؼیذ ٌّذ غزثی خٌَة ثِ ضذ ٍ سلغٌت اس گیزی کٌبرُ ثِ ٍادار  پسزش ًفغ ثِ رضبضبُ هتفمیي، ًیزٍّبی تَسظ ایزاى اضغبل اس پسج( 

     ؽ ظ   .گزدیذ
            ؽ ظ ًطذ. هتحول ای ػوذُ سیبى آلوبى ٍ فزاًسِ اًگلستبى، ثب همبیسِ در اهب پیَست هثلث اتفبق ثِ خْبًی دٍم خٌ  در صاپيد( 

 

 

1 

                                                                                                                                             :دّیذ پاسخ زیر ای گسیٌِ چْار سَاالت تِ 2

                                                ؟.دَض جٌ  جْاًی دٍم کارزار صحٌِ ّن هٌطقِ ایي سرتاسر ضذکِ آفریقا تاعث ضوال تِ ، ًیرٍّاکذام   تْاجن گ1

 آلوبى ٍ (ایتبلیبد           ج( ایتبلیب ٍصاپي           ة( آهزیکب ٍ اًگلستبى                  اًگلستبى ٍ ضَرٍی الف(
 

                                                                     ضذ؟ آغاز تسیار خطًَت ٍ قذرت استالیي تا ّای،کذام یک از طرح ّا ٍ ترًاهِ   -2

                                                                                  کطبٍرسی هشارع کزدى ة( اضتزاکی                                   خَد سیبسی هَلؼیت الف( تحکین

 کطَرّب ثزخی ثز تسلظ ٍ هزسّب گستزشد(                                        کطَر سزیغ کزدى صٌؼتی ج(
 
 

                             ؟ترد ّجَم کطَر ایي خاک تِ آساترق  ضَرٍی، تا تجاٍز عذم گرفتي پیواى ًادیذُ تا ًازی ارتص عاهل سثة ضذکذام  -3

                                                                      ثبکًَفت استفبدُ  اس هٌبثغ ة(                    غزة خجِْ در اًگلستبى ثب خٌ  ثي ثستالف(

  ضزثِ سدى ثِ هتفمیي ثِ خبعز د(                                       تسلظ کبهل ثز ارٍپبیی ضزلیج(
 

               ًیست؟ اٍل جْاًی جٌ  از پس لْای سا ًخستیي آلواى در اقتصادی گسیٌِ جسء دالیل ٍخاهت ضرایطکذام  -4

                                                      هستؼوزاتص داى دست اس ة(                         .سٌگیي پزداخت غزاهت الف(هحکَم ثَدى ثِ

    اسخٌ  حبصل د(خزاثی ّبی                                           کطَرّب دیگز ثِ ٍام اػغبیج( 
            

1 

 جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ. 3

 .کٌذ فتح ارٍپب در را سزسهیي ّبیی ثبیذ ..................................، آٍردى دست ثِ آلوبى ثزای کِ داضت ػمیذُ ّیتلز الف(

 .کزد اػالم فلسغیي در یَْدی سزسهیي ایدبد ثب را خَد هسبػذ ًظز اػالهیِ ............................ صذٍر ثب م1917سبل در اًگلستبى ة(

 گذاضت............................  ثِ هَسَم هخَفی هخفی پلیس سبسهبى ػْذُ ثِ داخلی اهٌیت تأهیي ّیتلز هسئَلیت ج(

 دیذ.گز هؼزٍف ........................ ثِ کزدًذ الذام غزثی خذیذ توذى اخذ ٍ اسبسی اصالحبت م ث19ِلزى  دٍم ًیوِ در ّب صاپٌیکِ  دٍرُ د(
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 ٍضوارُ آى را درجذٍل راست تٌَیسیذ.هَارد هرتثط را ازجذٍل سوت چپ اًتخاب ًوَدُ 
 

 اسگزائیل  ثگب  ٍسبعت آهزیکگب  ثب کِهسلوبى  ٍ ػزة کطَر یک رئیس ًخستیي الف( 

 ).........( کزد اهضب صلح پیوبى

 ).........( گزفت دست ثِ ضَرٍی در را لذرت ،ثب اسهیبى ثزداضتي اٍ  استبلیي ة(

 ).........( پیَست سبسش رًٍذ کِ ثِ فلسغیي، ثخص آسادی سبسهبى رئیس ج(

 را خگَد  ٍ کزد یکپبرچِ را لذرت رلیت، احشاة ثزدى ثیي اس ثب کَتبّی هذت درد( 

   ).........( ًبهیذ. دٍچِ

 ّیتلزگ 1 

 ػزفبت یبسز -2

 تزٍتسکی -3

 هَسَلیٌی -4

 اًَرسبدات -5
 

1 

https://konkur.info



 ثبرم دوم صفحه                            ضرح سَال                        «         9درس  سَاالت اهتحاًی»                          ردیف

 تا تَجِ تِ عثارات داخل پراًتس ، جوالت زیر را کاهل کٌیذ. 5
 ضذ.  تجذیل خْبى در ثشرگی التصبدی صٌؼتی ٍ لذرت ثِ سبل  20خٌ  خْبًی دٍم درکوتز اس پبیبى اس غزثی( پس کطَر )صاپي گ آلوبى الف(

 .کزد دًجبل هی ضَرٍی را کوًَیستِ حشة ٍ حکَهت درثزاثز (هستملسیبستی ) ٍاثستِ گگ   ّوَارُ چیي کوًَیستِ حشة ٍ حکَهتة( 

 ثب همبثلِ ثِ را کطَرش هزدم خَد تأثیزگذار ٍ هْیح لبعغ، ّبی ثب سخٌزاًی(ثَد کِ  گگ چزچیلٍیلسَى  )اًگلستبى، خذیذ ٍسیز ًخستج( 

  .فزاخَاًذ ّب ًبسی

  رسذ. پبیبى ثِ ًبگبسبکی( ٍ ّیزٍضیوب اتویبراى گگ ثوج ًَرًجزگ دادگبُ )ثزپبیی  حبدثِثب دٍم خْبًی خٌ  ،ّب ًبسی درآهذى ساًَ ثِ اس پسد(

1 

 تِ سَاالت زیر پاسخ کَتاُ دّیذ. 6

 /.5ثَد؟ ثزچِ پبیِ ّبی استَار استبلیي صٌؼتی ثزًبهِ اسبس 1

  /.5ٍ اًگلستبى( در خزیبى خٌ  خْبًی دٍم چِ ثَد؟  ضَرٍی ّبی هتفمیي)دٍلت ًیزٍّبی تَسظ ایزاى اضغبل ثْبًِ 2

 /.25کزد؟ اػالم فلسغیي در یَْدی سزسهیي ایدبد ثب را خَد هسبػذ ًظز اػالهیِ کذامصذٍر ثب م 1917سبل در اًگلستبى 3

 /.25آهزیکب چِ ثَد؟ فزاًسیسکَ سبى هتفمیي در سزاى تَافك هیبىهلل هتحذ پس اس  ػٌَاى ثب خْبًی هسئَلیت سبسهبًی 4

 /.5 یبفت؟ ضَرٍی  تب چِ سهبًی اداهِ ٍ هیبى آهزیکب سزد، خٌ  دٍراى 5
 

2 

 1 ٍرٍد آهزیکب ثِ خٌ  خْبًی دٍم  چِ پیبهذ ّبی را ثذًجبل داضت؟ 7

 1 ثبلیذًذ؟ هی خَد ثِاٍ  ثَدًذ ٍ ثِ رّجزی ٍی ضیفتِ ایتبلیبهزدم  اس چزا در دٍراى هَسَلیٌی ثسیبری 8

 1 ثِ چِ دٍراًی گفتِ هی ضَد؟ سزد خٌ  ػصز 9

 تَضیح دّیذ. داضت؟ تٌگبتٌگی ارتجبط دریبًَردی ایي کطَر ٍ ًظبهی لذرت ثب صاپي صٌؼتی آیب رضذ 10

 

1 

 چِ ثَد؟گذاضت، آلوبًی ّب ًیزٍهٌذی ثز تأثیز کِ آًبى ضؼبرّبی اس یکیچِ گزٍّی ثَدًذ؟ًبسی ّب 11

 

1 

 ؟.کزدًذ ّب را اخزا ثزًبهِآلوبى کذام  التصبد کزدى هتحَل ثزایٍرسبی، لزارداد لغَ ٍ اهَر سهبم گزفتي دست ثِ اس پس ًبسی ّب ٍ ّیتلز 12

 

1 

 ثٌَیسیذ؟ دالیل ًبکبهی خبهؼِ هلل در دستیبثی ثِ اّذافص را 13

 

1 

 دفبػی پیذا کٌٌذ؟ هَضغ ٍ ضذ خبرج تْبخوی حبلت اس ّیتلز درضَرٍی )رٍسْب( ارتصچِ ػَاهلی کِ ثبػث ضذ  14

 

1 

 ؟ اسچِ عزیمی ثبیکذیگز ثِ رٍیبرٍیی پزداختٌذ آهزیکب ٍ ضَرٍی در دٍراى خٌ  سزد  15

 

1 

 چِ ضجبّت ّبی ثبّن  داضتٌذ؟ خبرخی رٍاثظ ثُؼذ ّیتلز در آلوبى در ٍ ضَرٍی در استبلیي حکَهت 16

 

1 

گزفتگِ   صگَرت  )ضَرٍی ٍ اًگلستبى آهزیکب،( هتفمیي سزاى هیبى پیص اس کِ تَافك ّبیی پبیِ ثز دٍم، خْبًی خٌ  پبیبى اس پس ثالفبصلِ 17

 ؟ثَد،  چِ تضویوبتی گزفتٌذ
 

1 

 را تطزیح کٌیذ؟  دٍم خٌ  خْبًی در ضکست اس پس آسیب، کطَر صٌؼتی تزیي ٍضؼیت صاپي، 18

 

2 

 ٍاهضاءتاریخ  ................................ًورُ تاعذد تصحیح
 تجذیذ ًظر

 تاریخ ٍاهضاء .........................ًورُ تاعذد

  ............................ًورُ تا حرٍف  ...... ............................ًورُ تا حرٍف
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