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١ 

  :به خاطر آوردن  1
)25/0هر مورد (.هاي صحيح و يا غلط را مشخص كنيد جمله) الف

  . شود هاي دوره صفوي و پيش از آن محسوب مي ينويس ها و مجلس نگاري ادامه وقايعنگاري سنتي  تاريخ - 1
  .       مطلقه و استبدادي بودنظام حكومتي ايران تا پيش از انقالب مشروطه، پادشاهي  -2
  .            شدجنگ آمادة شركت در دولت ايران ، جنگ جهاني دومبا شروع  -3
 )25/0هر مورد ( .در ارتباط است راستهاي سمت  با شماره چپهاي سمت  كدام يك از گزينه)ب

   .درستون سمت چپ دو مورد اضافي است 
سيدضياءالدين  )الف  دارالترجمة همايوني  ئيسر ومورخ مشهور عصر قاجار  - 1

 طباطبايي
               1919مرد ايراني موافق قرارداد  دولت -2
  ميرزا رضا كرماني )ب  

محمدحسن خان  )ج   1299كودتاي از احمدشاه بعدوزير  نخست - 3
  اعتمادالسلطنه

اهللا طباطباييآيت)د  
  وثوق الدوله )هـ

  )25/0هر مورد () .دو مورد اضافي است( .تكميل كنيد را با كلمات زيرجاهاي خالي  )ج
 )رود اترك –عراق  -رود ارس –مصر (                                          

 .قرار گرفت مرز دو كشور ..............در نتيجة قراردادهاي گلستان و تركمنچاي -1
  .  با وساطت آمريكا با اسرائيل صلح كرد ،..……… رئيس جمهور ،انورسادات -2
  )25/0هر مورد ( .هاي مناسب را انتخاب كنيد گزينه )د
 هايي از خاك آلمان به كدام كشورها واگذارگرديد؟   بر اساس پيمان ورساي بخش -1

 انگليس و لهستان) د          فرانسه و لهستان   ) ج           اتريش و مجارستان   ) ب        فرانسه و انگليس ) الف
زد؟                          ياقدام چهسازي انتقال قدرت براي خود دست به  براي زمينه ،وزيري رضاخان در دوره نخست-2

 .شيخ خزعل را درجنوب سركوب كرد)ب                             .ارتش منظمي در كشور تشكيل داد )الف
  .احمدشاه را به سفر اروپا تشويق كرد) د                              .خواستار نظام جمهوري در كشور شد) ج

  )5/0( . كوتاه دهيد به سؤال زير پاسخ )هـ 
 چهبه  دست به تقليد از وي ،جمهور آن كشور رئيس ،رضاشاه پس از مسافرت به تركيه و آشنايي با آتاتورك -1

  زد؟  ياقدام

3  

2  
  

    )75/0مورد هر (  :ا مفاهيم تاريخييتعريف اصطالحات 
  :سياست موازنه منفي)ب                                         :           جنگ تحميلي) الف  

5/1  

3  
  

  )نمره 1هر مورد ( :هاي تاريخي هاي پديده دي اجزا يا ويژگينب توصيف، فهرست و طبقه
  .) چهار مورد را نام ببريد(ي  رسيدند؟ يبا پيروزي انقالب مشروطه در ايران، ايرانيان به چه دستاوردها )الف

  .                                                  دو مورد از اقدامات رضاشاه را پس از به سلطنت رسيدن  نام ببريد) ب

2  

    »دوم ةسؤاالت در صفح مةادا«  
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٢ 

  :هاي تاريخي مقايسة پديده  4
ا مقايسه در اوايل دورة قاجار ر صنايع دستيايران در دورة نادرشاه افشار و رشد و رونق  كشاورزيداليل ركود 

.                                          گيري تاريخي كنيدو در يك سطر نتيجهكرده 

3  

  ) 25/0هر مورد  (: نظر و قضاوت اظهار  5
  ؟ ه استبود تاريخي عمده تحوالت تاريخ جهان در قرن نوزدهم، متأثر از كدام رويداد ،به نظر شما )الف 
انجام مي توانستند  چه اقداماتي براي رهايي از استعمار. م19مردم كشورهاي مستعمره در قرن ،به نظر شما) ب 

  ؟دهند
  اكتشاف نفت در ايران چه تأثيري در تاريخ معاصر كشور داشته است؟  ،به نظرشما )ج 

اي  ها در سراسر ايران در دفاع مقدس مشاركت فراگير و گسترده به نظر شما، چرا تمام اقوام، قشرها و گروه )د  
  داشتند؟ 

1  

  )5/0هر مورد ( :كاربست شواهد و مدارك تاريخي  6
 اسالمي و اعضاي شوراي عالي اي از نمايندگان مجلس شوراي ، عده)ره(در اواخر زندگي حضرت امام خميني  «

ارديبهشت  24در تاريخ )ره(امام خميني . كردندكه قانون اساسي بازنگري و اصالح شود از ايشان درخواست قضايي
 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را  5هاي مذهبي و سياسي و  نفرازشخصيت20از، هئيتي متشكل1368
گذار جمهوري اسالمي ازدنيا رفتند؛ اما  هنوز فعاليت اين هئيت به پايان نرسيده بود كه بنيان .كار كردنداين  مأمور

ترين تغيير و اصالحي كه در قانون اساسي صورت گرفت،  مهم. روند بازنگري و اصالح قانون اساسي ادامه يافت
همچنين شرط مرجعيت از شرايط . جمهور بود وزيري و سپردن رياست هئيت دولت به رئيس حذف منصب نخست

همه پرسي اصالحات قانون اساسي رهبر انقالب،  ،اي اهللا خامنه سرانجام با نظر مساعد حضرت آيت.رهبري حذف شد
زمان با همه پرسي، انتخابات پنجمين دورة رياست  هم. برگزار شد و مردم به آن رأي مثبت دادند 1368مرداد  6در

االسالم اكبر هاشمي رفسنجاني به عنوان چهارمين رئيس جمهوري اسالمي ايران  انجام گرفت و حجتجمهوري نيز 
  .انتخاب شد

  .بنويسيدرا گرفت صورت  كه يتات و اصالحاترين تغيير مهم زا يكي در بازنگري قانون اساسي) الف
  كدام رويداد، روند بازنگري و اصالح قانون اساسي را متوقف نكرد؟) ب
  حات قانون اساسي با نظر مساعد چه كسي برگزار شد؟پرسي اصال همه )ج
  ،  چه كساني خواستار بازنگري و اصالح قانون اساسي شدند؟1368در ارديبهشت ) د

2  

   سؤاالت تشريحي  
 1  .بنويسيدآثار و پيامد جنگ جهاني دوم را دو مورد از   7

  1 چه بود؟  امنيت سازمان ملل هم مطرح شد،شوراي  598 خواسته ايران در جريان دفاع مقدس كه در قطعنامه دو  8
  1  .    را بنويسيد 1342از نتايج قيام پانزده خرداد  دو مورد  9
ذكر يك (چه نتايج مهمي براي انقالب به دنبال داشت؟  )1357مهر (در فرانسه )ره(اقامت چند ماهة امام خميني  10

                                   .)مورد كافي است
1  

11  5/1  عد روابط خارجي چه بود؟                 سياست موسوليني در ب  
  2  .دو مورد از اقدامات انگلستان براي جلوگيري از ملي شدن صنعت نفت در ايران را بنويسيد  12
  20جمع نمره». موفق و پيروز باشيد«   
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١ 

  

  25/0هر مورد  )الف  1
  108ص  8درس  غلط             -3             37ص  3صحيح        درس  - 2                 2ص 1درسصحيح           -1

  25/0هر مورد  )ب
    89ص  6درس         وثوق الدوله) هـ(  - 2                  3ص   1درس    محمدحسن خان اعتمادالسلطنه )ج( -1
  91ص    7سيدضياءالدين طباطبايي درس) الف( -3
  25/0هر مورد  )ج
  111ص 8درس مصر      -2                                     43ص 3 درس    رود ارس  -1
  25/0هر مورد  )د
     92ص 7درس  .نظام جمهوري دركشور شد خواستار)ج(گزينه  -2     84ص   6درس    فرانسه و لهستان) ج (گزينه -1

  نمره 5/0) هـ
ها مانند كشف حجاب، تغيير لباس،  هاي مبارزه با سنت به مصداق(.هاي اسالمي پرداخت به مبارزه با همه سنت -1

      94ص  7درس   .)محدود كردن روحانيان و تعطيلي دفاتر شرعي نيز اشاره شد نمره كامل داده شود

3  

  )75/0(149ص  12درس       )جنگ هشت ساله ايران و عراق(هجوم ارتش بعثي عراق به ايران   :جنگ تحميلي) الف  2
  )75/0( 116ص  9درس  .هاي سلطه جو در برابر امتيازخواهي دولتايستادگي : سياست موازنه منفي)ب

5/1  

3  
  

حكومت (مند و كارآمدحكومت قانون  -برپايي مجلس شوراي ملي –تدوين قانون اساسي  –برابري  –آزادي  )الف
    61ص 5درس   )25/0ذكر چهار مورد، هر كدام (. تشكيل احزاب و گروه ها-رشد سريع نشريات - )مشروطه

يك شكل -5اسكان عشاير -4راه آهن سراسري  احداث-3ايجاد ارتش منظم -2باز گشت به حكومت استبدادي -1 )ب
    94-93ص  7درس       )25/0ذكر دومورد هر كدام (. ها وكشف حجاب كردن لباس

2  

شاه و نياز تشكيالت نظامي به نيروي رزمنده به كاهش شديد نيروي  هاي داخلي و خارجي در زمان نادر تداوم جنگ -  4
     22ص 2درس) كاهش نيروي انساني –هاي داخلي و خارجي جنگ: بخش اول كليد واژه(. دانساني در بخش كشاورزي انجامي

دراوايل دورة قاجار صنايع دستي در ايران رشد و  ،هاي داخلي رسيدن قاجاريه و فروكش كردن جنگ با به قدرت -  
  49ص 4درس ) به قدرت رسيدن قاجار –هاي داخلي  فروكش كردن جنگ:بخش دوم كليد واژه. (رونق گرفت

  )فروكش كردن جنگ رونق صنايع دستي  –تداوم در جنگ عدم رونق كشاورري  :بخش سوم كليد واژه( –
  )دهد نمره را به خود اختصاص مي1هربخش ( 

3  

  نمره 25/0    76ص 6درس .)ذكر يك مورد كافي است(انقالب كبير فرانسه يا انقالب صنعتي )الف  5
 نمره  25/0      77ص 6س در.) كردند مي )يضارتعا شبنج( اي با آنها مبارزه(يا . دندرك يم تمواقم اهنآ دورو رباربرد) ب
استعمارگران نظرشان به ايران جلب ( ثير منفي داشتتأ .)اقتصاد كشور را متحول كرد( .ثير مثبت داشته استتأ )ج

  نمره 25/0         112ص 9درس.) مثبت يا منفي كافي است اشاره به تأثير.)(شد
ذكر هر مورد از مضامين )(...و وحدت و يكپارچگي سرزمين - پيروي از رهبر و ولي فقيه- عشق به ميهن :واژهكليد( )د

  نمره 25/0       12درس  .) فوق يا هم معنا بودن با اين مفاهيم نمره كامل را به خود اختصاص مي دهد

1  

  راهنما در صفحه دوم مةادا  
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٢ 

  

  :مدارك تاريخيكاربست شواهد و   6
همچنين شرط مرجعيت از يا  .جمهور بود و سپردن رياست هئيت دولت به رئيسوزيري  ذف منصب نخستح) الف

  )5/0(. )   ذكر يك مورد كافي است .    (شرايط رهبري حذف شد
  )5/0(گذار جمهوري اسالمي  از دنيا رفتن بنيان )ب
  )5/0(اي، رهبر انقالب  خامنه حضرت آيت) ج
  144ص  11درس      )5/0(اي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراي عالي قضايي عده) د

2  

   سؤاالت تشريحي  

تلفات روسيه و آلمان در اين جنگ بيش از ساير . ميليون نفر انسان بر اثر اين جنگ كشته شدند 50تا  40حدود   7
كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه در گير جنگ شده بودند، به بسياري از كشورهاي اروپايي و برخي از . كشورها بود

هاي  وارگي و اختاللهاي مسري، آ گرسنگي، بيماري. سيدهاي اقتصادي فراواني به آنها ر شدت صدمه ديدند و آسيب
  .هاي ناشي از جنگ بود كه بسياري از مردم جهان را به شدت آزار داد روحي و رواني نيز از ديگر مصيبت

هاي  اشاره به گرسنگي و بيماري/ نمره  5/0هاي اقتصادي  اشاره به آسيب/ نمره    5/0اشاره به كشتار وسيع  :كليد واژه(
  107ص 8درس   ).  ذكر دو مورد كافي است  ( 5/0روحي و جسمي 

1  

 1  158ص  12درس                  نشيني به مرزها و تعيين متجاوز عقب  8

حضور امام خميني در صحنة مبارزه موجب شد بسياري از  -2   . ف نهايي مبارزان شدسرنگوني رژيم پهلوي هد –1  9
عالوه بر روحانيون و دانشگاهيان،اقشار ديگري از جامعه نيز به جمع  - 3.     رندروحانيون به مبارزات سياسي روي بياو

مبارزان به نقش و قدرت مذهب  -5.   ته تر شدرهبري امام خميني به عنوان مرجع ديني برجس –4.   مبارزان پيوستند
    128ص 10درس.) نمره كافي است 5/0كدامهر  ،مورد ذكر دو(.         شان دادنددر اين زمينه توجه بيشتري ن

 

1  

امكان مالقات  - كردند؛  ي جنايات حكومت پهلوي را افشا مي، مصاحبه و سخنرانان با استفاده از امكانات تبليغيايش  10
  .شتاب بيشتري در ايران منتشر شد هاي امام با با رهبري انقالب فراهم آمد و پياممبارزان 

  134ص 10درس ) نمره1، وردذكر يك م(  

1  

ترانه و شمال آفريقا را در سر و تسلط بر درياي مدي 75/0 موسوليني سوداي احياي دوبارة امپراتوري روم باستان   11
 100ص 8درس   75/0 .پروراند مي

5/1  

العاده دستمزد  از پرداخت فوق منع شركت نفت ايران و انگليس،( تحريك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده يا  12
طرح شكايت از ايران در  -هاي جنگي خود به خليج فارس و بنادر ايران و تهديد نظامي؛ فرستادن كشتي -؛ )آنان

هاي شركت نفت و  ب بانك انگليس، خارج كردن سرمايهتعطيلي شعتهديد اقتصادي ايران با  - المللي؛ مجامع بين
  )   نمره 1ذكر دو مورد هر مورد (  119ص  9درس . از ايران تحريم خريد نفت

2  

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

در پاسخ به سؤاالت، فقط به موارد ذكر شده در  انمنظور از كليد واژه اين است كه اگر دانش آموز :توجه 
 .نمره كامل تعلق بگيرد، دناشاره كرده باش كليد واژه
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