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 تشریحی  های پاسخ با درس تاریخ همراه 1399و  1398سال سؤاالت کنکور 

 تهیه کننده : گروه آموزشی تاریخ استان فارس

 تشریحی  هایدرس تاریخ همراه با پاسخ  1398سؤاالت کنکور سال 

 هرودت از مورخان بزرگ شروع گردید؟ در کدام کشور باستانی،نخستین بار تاریخ نگاری به مفهوم کامل آن ، با ظهور – 186

 (روم4            (یونان                   3                    ( چین      2                            ( هند  1

 کدام تمدن باستانی عظیم،درشرق کشور) استان کرمان(کشف گردید؟ – 187

 (چغامیش4               (شهر سوخته     3               جیرفت         (2                   ( شهداد     1

 کدام گزینه یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاری در ایران باستان است ؟ – 188

 مقبول تر بودن سنت شفاهی(  1

 ( حمالت مکرر بیابان گردان و از بین رفتن آثار تاریخی2

 سینه به سینه( عالقه و عادت نداشتن به حفظ مطالب  3

 ( بی توجهی و بی عالقگی مورخان به ثبت رویدادهای عصر خود 4

 کدام پادشاه هخامنشی ، بیشتر از همه ادعا داشت، به خواست اهورامزدا به مقام پادشاهی دست یافته است؟ – 189

 (داریوش یکم 4              (خشایارشا         3           ( کمبوجیه             2       ( کورش            1

 کدام فرد ، رهبر منافقان یثرب در زمان حضرت محمد )ص(بود؟ – 190

 (مروان بن حکم4(سعدبن عباده                    3(حباب بن منذر              2( عبداهلل بن ابی       1

 در کدام دولت باستانی ، گوسان ها داستان های ملی و پهلوانی را سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل می کردند؟ – 191

 (هخامنشیان4 (ساسانیان              3( اشکانیان                     2( ایالمیان                1

 سرودن این آثار رونق بسیاری یافت ، کدام است؟ سراینده منظومه تاریخی ظفرنامه، که در دوره مغوالن – 192

 (قاسمی حسینی گنابادی4(حمداهلل مستوفی              3(امینی هروی                  2(میرخواند               1

 قتل ناجوانمردانه ابو مسلم خراسانی به دستور کدام خلیفه عباسی انجام گرفت؟ – 193

 منصور(4(مأمون                              3(معتصم                           2 (هادی                    1



 از نظر جرج سارتن پدر تاریخ علم ،کدام دانشمند ایرانی بزرگترین پزشک اسالم و قرون وسطا است؟ – 194

 (ابوریحان بیرونی4            (ابوعلی سینا         3(زکریای رازی                   2فارابی                  ( 1

 کدام مورخ دربار نادرشاه،نویسنده جهانگشای نادری است؟ – 195

 ( امینی هروی2( میرزا مهدی خان استرآبادی                                         1

 موسویمیزرا محمد صادق  (4( محمدبن خاوندشاه)میرخواند(                                     3

  در ایران  تأسیس گردید؟ نخستین مدرسه های جدید در دوره قاجار به وسیله چه کسی یا چه کسانی – 196

 (میرزا حسن رشدیه2( امیرکبیر                                                                      1

 میرزا حسین خان سپهساالر (4               (مسیونرهای غربی                                         3

 در دوره کدام پادشاه صفوی،نفوذ زنان و خواجه سرایان افزایش یافته و آنان در امور کشور دخالت می کردند؟ – 197

 (شاه سلطان حسین4(شاه عباس دوم             3(شاه سلیمان             2(شاه صفی                      1

شدن زمینه برای از میان برداشتن آیت اهلل مدرس، در کدام شهر وی را مسموم کرد و به  رضاشاه، پس از فراهم – 198

 شهادت رساند؟

 (کاشمر4(خواف                           3(بیرجند                    2(گناباد                           1

ت به ویلیام ناکس دارسی در دوره مظفرالدین شاه ،نخستین حلقه چاه نفت در با واگذاری امتیاز کشف و استخراج نف – 199

 کدام منطقه به نتیجه رسید؟

     (مسجد سلیمان4(بوشهر                          3(آبادان                     2(اهواز                            1

جدید،به عنوان روز جمهوری اسالمی  همه پرسی تعیین نظام سیاسی کدام روز در تقویم کشورمان ،پس از برگزاری – 200

  نام گذاری شده است؟

 آبان 13( 4دی                        23( 3بهمن                22(2فروردین               12( 1

 

 

 

 

 



  درس تاریخ  1398کنکور سال  سؤاالت تشریحی  پاسخ های

 صحیح می باشد. 3گزینه  – 186

 گرفت، لقب «پدر تاریخ» که   هِرودُت ظهور با و باستان یونان در میالد از پیش پنجم قرن از آن، کامل مفهوم در نگاری تاریخ

 ( 4تاریخ دهم صفحه  1) درس   .شد آغاز

 صحیح می باشد. 2گزینه  - 187

 نیز کرمان استان در جیرفت عظیم تمدن و زنجان نمکی مردان مانند ایران، عزیزمان کشور تاریخی بناهای و آثار از تعدادی

 ( 25تاریخ دهم صفحه  3) درس  .اند شده کشف تصادفی طور به

  صحیح می باشد. 1گزینه  - 188

 از یکی.شاید  است بوده توجه مورد مهم، حوادث و وقایع ضبط و ثبت دهد می نشان که دارد وجود زیادی قرائن و شواهد

 .است بوده کتابت سنت از تر پسندیده و تر مقبول بسیار شفاهی، سنّت که باشد این دوره، آن در نگاری تاریخ ضعف دالیل

 کمتری اهمیت درجۀ در را آنها نگارش و ثبت لزوم ها، هزاره حتی و ها قرن در مطالب سینۀ به سینه حفظ به عادت و عالقه

 ( 67تاریخ دهم صفحه  7) درس قرار داده است. 

 صحیح می باشد. 4گزینه  - 189

 به و اند یافته دست پادشاهی مقام به مزدا اهوره خواست به که کردند می ادعا یکم، داریوش ویژه به هخامنشی، پادشاهان

 ( 99تاریخ دهم صفحه 11) درس  .رانند می فرمان کشور بر او یاری

 صحیح می باشد.1گزینه  - 190

 آنان سردسته .اند ه کرد اشاره مدینه منافقان رفتارهای و خصوصیات از برخی به حدیثی منابع و سیره بهای کتا قرآن، آیات

 4) درس  .برگزینند شهرشان ریاست به را او داشتند قصد یثرب مردم از اییه ه گرو هجرت، از پیش که بود اُبَیّ بن عبداهلل

 ( 38دهم صفحه یاز تاریخ

 صحیح می باشد. 2گزینه  - 191

 به که گردی دوره دانانِ موسیقی و شاعران و یافت فراوان رواج پهلوانی، و ملیّ های داستان نقل اشکانی، حکومت زمان در

 ها گوسان این حقیقت، در .خواندند می مردم برای حفظ از را ها داستان این بسیار، هیجان و شور با بودند، معروف ها گوسان

 ( 138اریخ دهم صفحه ت 15) درس  .کردند منتقل بعدی های نسل به سینه به سینه را پهلوانی و ملیّ های داستان که بودند

 صحیح می باشد. 3گزینه  - 192

 (8دهم صفحه یازتاریخ 1) درس از نمونه های تاریخ منظوم می توان به کتاب ظفرنامه حمدااهلل مستوفی اشاره کرد. 

 صحیح می باشد. 4گزینه  - 193



 و نفوذ نگران زیرا کشت؛ ناجوانمردانه بود، کرده عباسیان به که بزرگی خدمات وجود با را خراسانی ابومسلم منصور عباسی،

 (67تاریخ یازدهم صفحه  7) درس  .بود جامگانه سیا فرمانده فراوان قدرت

 صحیح می باشد.  2گزینه  - 194

 (98تاریخ یازدهم صفحه  9) درس  .است شمرده وسطا قرون و اسالم پزشک ترین بزرگ را رازی علم، تاریخ پدر سارتن، جرج

 صحیح می باشد. 1زینه گ - 195

 میرزا مهدی خان استرآبادی ،مورخ دربار نادرشاه افشار،در کتاب های جهانگشای نادری و دره نادره فتوحات نادر را شرح 

 (2زدهم صفحه دواتاریخ  1) درس  می دهد و وی را ستایش می کند.

 صحیح می باشد. 3گزینه  - 196

 (54تاریخ دوازدهم صفحه  4) درس  .کردند تأسیس ایران در آمریکایی و اروپایی  مسیونرهای را جدید های مدرسه نخستین

 صحیح می باشد. 2گزینه  – 197

 بود بیگانه کشورداری اصول و امور با پادشاه این .گرفت شدت صفویان زوال و انحطاط روند سلیمان، شاه نشستن تخت به با

  دخالت و نفوذ نتیجه در .کردند می دخالت حکومت امور اداره در و داشتند زیادی نفوذ سرا حرم اعضای او زمان در و

 13) درس  .شد انتخاب سلیمان شاه جانشین عنوان به میرزا حسین همچون لیاقتی بی و کفایت بی شاهزاده  که بود سرا حرم

 (142تاریخ یازدهم صفحه 

 صحیح می باشد. 4گزینه  - 198

 کوتاهی، مدت از پس و بردند کاشمر به خواف از را زمینه،وی شدن فراهم از پس سرانجام .بود زندانی خواف در ها سال مدرس

 (96تاریخ دوازدهم صفحه  7) درس  .رساندند شهادت به و کردند مسموم جا همان در را او 1316 آذر 10 در

 صحیح می باشد. 4گزینه  - 199

 به انگلیسی دار سرمایه یک به سال 60 مدت به ایران سرتاسر در گاز و نفت استخراج و کشف امتیاز شاه، نمظفرالدی زمان

 شکل به لیره هزار 20 نقد، لیره هزار 20 که کرد تعهد او مقابل، در م(  1901ش/ 1280.) شد واگذار  دارسی ناکس ویلیام نام

 مناطق در نفت منابع یافتن برای های انگلیس های فعالیت .کند پرداخت ایران دولت به ساالنه خالص سود درصد 16 و سهام

 (113تاریخ دوازدهم صفحه  9درس ). رسید نتیجه به سلیمان مسجد منطقه در نفت چاه حلقه نخستین فوران با ایران، مختلف

 صحیح می باشد. 1گزینه  - 200

 از بیش که داد نشان شد، اعالم فروردین 12 در که آن نتیجه و شد برگزار 1358 فروردین 11 و 10 روزهای پرسی همه این

 روز عنوان به تقویم در فروردین 12 دلیل، همین به .اند داده مثبت رأی اسالمی جمهوری به کنندگانکت شر درصد  98

 (137تاریخ دوازدهم صفحه  11) درس  .است شده گذاری منا اسالمی جمهوری

 



 پاسخ های تشریحی  با درس تاریخ همراه 1399سؤاالت کنکور سال 

 شد؟ می تعیین رویداد کدام اساس بر شماری ،مبداسال ساسانی دوره اوستایی درتقویم – 186

 زرتشت  آمدن دنیا به(2                                                 پادشاه هر نشستن تخت به( 1

 ساله 120 بندی دوره(4                                               اشکانیان علیه اردشیر قیام (3

 دارد؟ برعهده را تری مهم نقش بشر،کدام میراث معرفی و کشف بر عالوه شناسی باستان - 187

 باستانی شده کشف آثار نگهداری و مرمت(2                                                     باستانی آثار سن تعیین( 1

 تاریخی های دوره در مردم زندگی شناسایی به کمک(4                  تاریخ از پیش طوالنی دوران شناخت و بررسی( 3

 است؟ ایران در ناحیه کدام های مفرغ به مربوط باستان ایران در فلزکاری هنر و صنعت از نمونه بهترین - 188

 (شهرسوخته 4(لرستان                     3(کرمان                      2                    قزوین( 1

 است؟ درست اجتماعی های گروه و طبقات به ها آن اختصاص و ساسانی دوره های آتشکده محل ،درباره گزینه کدام - 189

 .بود جویان جنگ فارس،ویژه در آذرفرنبغ آتشکده ( 1

 .بود کشاورزان ،مخصوص خراسان مهردر آذربرزین آتشکده ( 2

 .داشت تعلق زرتشتی موبدان به درخراسان آذرفرنبغ آتشکده ( 3

 .داشت اختصاص زرتشتی موبدان به مهرفارس آذربرزین آتشکده ( 4

 است؟ ،کدام هخامنشی شاهان دوره معماری و هنر شاخص های ویژگی از یکی – 190

 چین و هند دورود، میان های تمدن هنری تجارب از استفاده ( 1

 زیبا بسیار های باغ میان در بلند های ستون با عظیم بناهای ساختن ( 2

 .نداشت اتکا تابعه ملل هنری دستاوردهای به و بود بومی کامال اصالتی دارای ( 3

 .گذاشت می نمایش به را آن وتجمالت تشریفات و شاهانه شکوه که آن، بودن درباری ( 4

 است؟ ،کدام کننده روایت نقد و اعتبار سنجش در مورخان کارهای ترین عمده از یکی – 191 

 موجود منابع سایر با تاریخی منابع مقایسه (2                    عقل با روایت مطابقت عدم یا مطابقت بررسی ( 1

 خبر و راوی بین مکانی و زمانی فاصله تعیین (4               تجربی علوم بردستاوردهای تکیه با سنجی اعتبار(  3

 نیز غیبت دوران در و شد آغاز اسالمی درجامعه (ص) صادق امام زمان از که وکالت جریان آثار ترین مهم از یکی - 192

 است؟  ،کدام یافت ادامه



 عباسی خالفت با شیعیان همکاری عدم ( 2                                                  شیعه مرجعیت گیری شکل ( 1

  عباسی خالفت علیه نظامی اقدام برای شیعیان آمادگی ( 4           نبوی های سنت و دین تحریف با مقابله یافتن شدت ( 3

 آمد؟ وجود به تغییر کدام ، قبل های دوره به نسبت سلجوقی دوره شهرهای درساختار -  193

  .کرد پیدا گسترش (ربض) بیرونی شهر ( 2                             منتقل شد. شارستان بهارگ ()  کهندژ( 1

  .کرد پیدا بیشتری توسعه (شارستان)شهرستان ( 4                       .شد منتقل(رگ) اکهندژ به بازار و مسجد(  3

 درستی به ، وسطا قرون دراروپای فئودالیسم نظام حاکمیت دوره در ها سرف زندگی وضعیت ، گزینه کدام در – 194

 ؟ است شده توصیف

 . بودند ها ودالفئ اقتدار محدوده از خارج و کوچک مزارع صاحبان(  1 

 . داشتند سختی زندگی و بودند دوره آن های شهر نشین حاشیه افراد ( 2

 .نداشتند را دیگر جای به رفتن و خود ارباب امالک و مزرعه ترک حق ها آن(  3

 .کنند مهاجرت شهرها به و ترک را خود ارباب امالک و مزرعه توانستند می سخت شرایط در(  4

 ؟ است درست صفوی دوره در ایران خاک به آن مجدد الحاق و قندهار شدن جدا رباره،د گزینه کدام - 195

 .بازگرداند ایران خاک به را آن دوم عباس شاه و شد جدا ایران از صفی شاه دوره در ( 1

 .کند می ضمیمه ایران خاک به را آن دیگر بار صفی شاه و شد جدا ایران از خدابنده محمد سلطان دوره در ( 2

 .گرداند باز ایران قلمرو به را آن شد موفق سلیمان شاه و داد دست از قندهار بر را خود تسلط ایران ، صفی شاه دوره در ( 3

 .کرد ملحق ایران قلمرو به را آن خدابنده محمد و شد خارج ایران تسلط از دوم اسماعیل سلطنت کوتاه دوره در ( 4

 ؟ است درست، 18 قرن اواخر در کشور آن انقالب آستانه در فرانسه جامعه متوسط طبقه وضعیت درباره، مورد کدام - 196

 . بودند معاف مالیات پرداخت از و بود داری زمین آنان اصلی عالقه ( 1

 . داشتند رضایت سلطنت نظام از کشور در امنیت و آرامش وجود بدلیل ( 2

 . بودند کرده تحصیل اغلب و داشتند اشتغال نویسندگی و وکالت چون کارهایی به( 3

 .بودند برخوردار مالیاتی معافیت از و کرده تحصیل و باسواد طبقه این اعضای یشترین( 4

 گردید؟ منصوب همایونی دارالترجمه ریاست ،به قاجار شاه ناصرالدین دوره در فرهنگی برجسته چهره کدام - 197

 مستشارالدوله خان یوسف میرزا( 2                                      هدایت خان قلی رضا(  1

 اعتمادالسلطنه خان حسن محمد(  4                               (مشیرالدوله)پیرنیا حسن( 3



 ؟ شدند معروف پستالی کارت بناهای به قاجار عصر در شده ساخته های ساختمان کدام - 198

 .شدند می ساخته اروپایی های کشور از تقلید به که بناهایی( 1

 .شدند می بنا تفریحی کاربرد با که تزئینی و کوچک بناهای (2

 .شد ساخته جدیدی طرح با سنتی معماران وسیله به که ( بناهایی 3

 .شد می ساخته جدید معماری اساس بر که اروپایی کشورهای خانه سفارت( 4

 ؟ نشست بار به زود خیلی مشروطه انقالب های دستاورد از یک کدام - 199

 شاهی دربار بودجه کاهش ( 2                             اساسی قانون متمم دوین(ت 1

 مالیه وزارت به دولتی های زمین مالکیت انتقال( 4                  نگاری روزنامه های فعالیت توسعه( 3

 ؟ است کدام ،معاصر دوره در اسالم جهان و خاورمیانه مهم مسائل از یکی - 200

 غاصب اسرائیل با مصر جمهور رئیس سادات انور صلح پیمان امضای( 1

 بالفور اعالمیه صدور با فلسطین در یهودی سرزمین ایجاد ( 2

 عربی و یهودی کشور دو به فلسطین سرزمین تقسیم ( 3

 فلسطین در اسرائیل غاصب رژیم سیستأ ( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درس تاریخ   1399پاسخ های  تشریحی سؤاالت کنکور سال 

 صحیح می باشد. 1گزینه  – 186

 ( 15تاریخ دهم صفحه  2) درس  .بود پادشاه هر نشستن تخت به اوستایی شماری گاه مبدأ

 صحیح می باشد. 2گزینه  - 187

 مرمَّت در تری مهم نقش است، کرده معرفی و کشف را بشر فرهنگی میراث از ای عمده بخش آنکه بر عالوه شناسی باستان

 ( 28تاریخ دهم صفحه  3) درس  .دارد بها گران میراث این نگهداری و

 صحیح می باشد. 3گزینه  - 188

 مادۀ با مس آمیختن طریق از مفرغی ابزارهای و اشیا ساخت ایران، فالت ساکنان فلزکاری صنعت دستاوردهای از دیگر یکی

 ( 74تاریخ دهم صفحه  8) درس  .روند می شمار به ایران فلزکاری هنر و صنعت از نمونه بهترین لرستان، های مفرغ .بود قلع

 صحیح می باشد. 2گزینه  - 189

 خراسان، در مهر آذربُرْزین آتشکدۀ سه .شد ساخته ایران روستاهای و شهرها در بسیاری های آتشکده ساسانیان دورۀ در

شکوهمند تر از  و تر بزرگ موبدان، خاصِ فارس، در بغآذرفرَن و شاهان ویژۀ آذربایجان، در آذرگُشَْنسْپْ کشاورزان، مخصوص

 ( 134تاریخ دهم صفحه  14) درس  دیگر آتشکده ها بودند.

 صحیح می باشد. 4گزینه  - 190

 بود حکومت آن تابع های ملت و اقوام هنری دستاوردهای از تأثیرپذیری هخامنشی، معماری و هنر مهم های ویژگی ز ا یکی

 سرزمین معماران و هنرمندان استادی و مهارت از گسترده طور به هخامنشی پادشاهان .داشتند درخشانی تمدنی پیشینۀ که

 بومی های شیوه با غیرایرانی اقوام هنری های سبک و تجربه دوره، این در.کردند می استفاده خود فرمان تحت قلمرو های

 .بود حاکم آن بر ایرانی هنر روح و داشت تازگی کامال که آمد وجود به هنری و شد ترکیب

 تجمالت و تشریفات و شاهانه شکوه که معنی این به بود؛ آن بودن درباری هخامنشی، دورۀ معماری و هنر شاخص ویژگی دیگر

 درباریان و شاهان خواست به مجللّ، های ساختمان و شاخص هنری آثار عمدۀ بخش درواقع، .گذاشت می نمایش به را درباری

 .آمد وجود به آنان تشریفاتی و تجمالتی زندگی برای و

 در گیاهان و حیوانات مانند طبیعت در موجود عناصر از استفاده و گرایی طبیعت هخامنشی، هنر های ویژگی از دیگر یکی

 ( 143و  144تاریخ دهم صفحه  16) درس  .است شان هنری آثار

 صحیح می باشد. 4گزینه  - 191

 کننده روایت شود، معلوم تا است خبر و راوی بین مکانی و زمانی فاصله تعیین کننده، روایت نقد در مورخان کارهای از یکی

 (14تاریخ یازدهم صفحه  2) درس  .است کرده نقل دیگران از را آن خبر یا و بوده رویدادی وقوع شاهد مستقیما خود



 صحیح می باشد. 1گزینه  - 192

 .رسید خود اوج به بعدی امامان دوران در و شد آغاز وکالت جریان عنوان با اسالمی جامعه در حرکتی ، صادق امام زمان از

 شهرهای در مردم دینی امور مرجع عنوان به آنان اجازه با و بودند دیده آموزش بیت اهل مکتب در که بودند کسانی ائمه وکالی

 .گرفت شکل شیعی مرجعیت آن پی ودر یافت ادامه مدتی تا نیز غیبت دوران در وکالت جریان .کردند می نقش ایفای مختلف

 (74تاریخ یازدهم صفحه  7) درس 

 صحیح می باشد. 2 گزینه – 193

 با شد، می تشکیل (رَبَض) بیرونی شهر ( وشارستان)  شهرستان ،(ارگ) کهندژ بخش سه از آن، از پیش دوران مانند شهرها

 (107تاریخ یازدهم صفحه  10) درس  .یافت گسترش پیشین ادوار از بیش سلجوقی دوره در بیرونی شهر که تفاوت این

 صحیح می باشد. 3گزینه  – 194

 سرف آنها به که بود زمین به وابسته کشاورز نها میلیو عهده به (لها فئودا) اربابان های زمین روی بر کار وسطا قرون در

 به کشاورزان از ای عده همچنین .شدند سرف بدهکاری علت به که بودند آزادی کشاورزان ها، سرف از گروهی .گفتند می 

 در فها سر .شدند برخوردار او حمایت از عوض، در و کردند واگذار نیرومندی فرد به را خود زمین مرج و هرج و ناامنی خاطر

 حال عین در اما کند، ترک را خود ارباب ملک که نداشت اجازه سرف .داشتند قرار فئودالی نظام اجتماعی مرتبه ترین پایین

 (165تاریخ یازدهم صفحه  15درس ) .باشد فروش و خرید قابل که نبود نیز برده مانند

 صحیح می باشد. 1گزینه  – 195

 باکفایتی سردار قتل به دستور او .نداشت کافی بهره عقل سالمت و روحی تعادل از اول، عباس شاه جانشین و نوه صفی، شاه

 عباس شاه .شد جدا ایران از هند گورکانیان توسط قندهار که بود شاه همین زمان در .داد فارس حاکم خان، امامقلی مانند

 نتوانست اما، گرفت پس را قندهار و داشت بیشتری لیاقت و شجاعت پدر به نسبت اگرچه صفی، شاه جانشین و پسر دوم،

 (142تاریخ یازدهم صفحه  11)درس  .سازد متوقف را صفویان حکومت انحطاط و ضعف روند

 صحیح می باشد. 3گزینه  – 196

 .داشتند تجارت و نگاری روزنامه طبابت، نویسندگی، وکالت، همچون مشاغلی و بودند کرده تحصیل اغلب که متوسط طبقه

 (28تاریخ دوازدهم صفحه  2) درس  .بودند ناراضی شدت به نبود، قائل امتیازی برایشان ممتاز طبقه اینکه از آنها

 صحیح می باشد. 4گزینه  – 197

 به که بود دوره این فرهنگی برجسته های چهره از یکی قاجار، عصر مشهور مورخان از اعتمادالسلطنه، خان حسن محمد

 (3تاریخ دوازدهم صفحه  1) درس  .شد برگزیده همایونی دارالترجمه ریاست

 صحیح می باشد. 1گزینه  – 198

 ایرانی، معماری با آن تلفیق و فرنگی معماری عناصر از برخی از استفاده با ثروتمندان و دربار سفارش به معماران از بسیاری



 به که بناها این .بود شده ترکیب اروپایی و ایرانی معماری های ویژگی و عناصر آن در که آوردند وجود به را معماری از سبکی

 (59تاریخ دوازدهم صفحه  4) درس  .شدند می» پستالی کارت « ساخته اروپایی بناهای از تقلید به بیشتر شد، معروف بناهای

 صحیح می باشد. 3گزینه  – 199

 نگاری روزنامه های فعالیت توسعه و نشریات سریع گسترش نشست، بار به زود خیلی که مشروطه انقالب دستاوردهای از یکی

 (68تاریخ دوازدهم صفحه  5) درس  .بود

 صحیح می باشد. 4گزینه  – 200

 دوره در اسالم جهان و خاورمیانه منطقه مهم مسائل از یکی اسرائیل غاصب رژیم تأسیس و فلسطین مسلمان کشور اشغال

 (68تاریخ دوازدهم صفحه  5) درس  .است معاصر

 

 ** نکته مهم**

و کنکور سال  1398همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز الزم به ذکر است که کنکور سال 

سؤال و همچنین  5( پایه یازدهم 2سؤال ،از کتاب تاریخ ) 5( پایه دهم 1از کتاب تاریخ ) 1399

 سؤال طراحی گردیده است.  5( پایه دوازدهم نیز 3از کتاب تاریخ )

 

 

 

 


