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  نمره  .)نامه دارد پاسخ(سؤاالت  رديف
  

١ 

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

  .      شدند بناهاي كارت پستالي بيشتر به تقليد از بناهاي اروپايي ساخته مي - 1
       .هدف رضاشاه از اسكان اجباري عشاير، قدرت بخشيدن به نيروي نظامي عشاير بود -2
  .  اند به جمهوري اسالمي رأي مثبت داده ،كنندگان درصد شركت 98داد كه بيش از  پرسي، نشان برگزاري همه -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( 
كاشانياهللا  آيت )الف  شاه  يگانه دشمن سرسخت و جدي رضا  - 1  
  اهللا بهبهاني آيت )ب  .  مبارزه براي ملي شدن نفت را تكليف ديني و وطني شمرد -2
  اهللا مدرس آيت )ج  . ماز جمعه در تهران را برگزار كرداولين ن - 3
  اهللا طباطبايي آيت )د  

  اهللا طالقاني آيت )هـ
  )25/0هر مورد ( ).دو مورد اضافي است( .تكميل كنيد را با كلمات زيرجاهاي خالي  )ج

  )تركمانچاي، پاريسگلداسميت، گلستان، (
   .بود.................. هاي ايران و روس، مشخص نبودن خطوط مرزي در عهدنامة  يكي از علل شروع دور دوم جنگ -1
   .به حكومت قاجار، افغانستان و هرات را از ايران جدا كرد........................ انگلستان با تحميل معاهدة  -2
  )25/0هر مورد ( .هاي مناسب را انتخاب كنيد گزينه )د
كدام شخصيت فرهنگي با برپايي مراكز آموزشي جديد، شرايط سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف  -1

  جامعه را فراهم كرد؟ 
   ميرزا حسن رشديه)د         حاج مالهادي سبزواري)قائم مقام فراهاني            ج) ب             اميركبير    ) الف

   .چرا مصدق از محمدرضا شاه خواست كه اختيار وزارت جنگ و فرماندهي ارتش را به او بسپارد -2
  سركوب مخالفان داخلي    ) ب                          كاستن نفوذ و قدرت دربار         )الف

  ايجاد ارتش قدرتمند) د                               كوتاه كردن دست استعمار      ) ج
  )5/0( . كوتاه دهيد به سؤال زير پاسخ )هـ 

  ؟چه خواند 1358آبان  13در  را دانشجويان موسوم به پيرو خط امام طسوت اكيرمآ ترافس لاغشا )هر(امام خميني

3  

2  
  

    )نمره1هر مورد (  :ا مفاهيم تاريخييتعريف اصطالحات 
  : سياست موازنة منفي) ب                                             : حكمت تاريخي) الف  

2  

3  
  

  :هاي تاريخي هاي پديده دي اجزا يا ويژگينب توصيف، فهرست و طبقه
  نمره 1. ترين مسائل و مشكالتي كه جهان در فاصلة ميان دو جنگ با آنها مواجه بود را نام ببريد دو مورد از مهم)الف

  نمره  5/1؟ را از صحنة سياسي ايران خارج كرداحمد شاه  چگونه رضاخان  )ب
  نمره  5/1. نفت را بنويسيدسه مورد از اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملي شدن ) ج

4  

    »دوم ةسؤاالت در صفح مةادا«  
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  نمره  .)نامه دارد پاسخ(سؤاالت  رديف
  

٢ 

  :هاي تاريخي مقايسة پديده  4
  . نظام حكومتي ايران در دوران پيش از انقالب مشروطه را با خواستة ايرانيان از انقالب مشروطه مقايسه كنيد

2  

    :نظر و قضاوت اظهار  5
  .بخش نبود هاي فرهنگي رژيم پهلوي نتيجه به نظر شما چرا فعاليت 

1  

   )5/0هر مورد ()بيشتر بدانيم( :كاربست شواهد و مدارك تاريخي  6
  .هاي آن پاسخ دهيد زير را بخوانيد و به پرسشمتن 

بلوك شرق و غرب ريشه در اصول و نظام فلسفي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي  اساس اختالف و خصومت دو«
حل تمام مشكالت بشر را يافته است و  سردمداران بلوك شرق معتقد بودند كه كمونيسم راه. حاكم بر آنها داشت

در مقابل، گردانندگان بلوك غرب مدعي بودند كه مكتب . روي زمين به سعادت برساندتواند انسان را در  مي
ها و تمايالت منطقي تمام كساني است كه درست فكر  گرايش كنندةداري منعكس  راليسم و نظام سرمايهليب
  .كنند مي
   كمونيسم چه اعتقادي داشتند؟ دربارةسردمداران بلوك شرق ) الف

  ب در مورد مكتب ليبراليسم مدعي چه امري بودند؟ گردانندگان بلوك غر)ب

1  

   )ي تاريخياعلل، داليل، آثار، نتايج و پيامده( سؤاالت تشريحي  
 1  .دو پديدة اقتصادي و اجتماعي شد، يك مورد آن را بنويسيدانقالب صنعتي سبب   7

  1 . يكي از پيامدهاي جنگ جهاني اول، تشكيل جامعة ملل بود، هدف از تشكيل آن را بنويسيد  8
  1  چه بود؟ 1320علت هجوم نيروهاي شوروي و انگلستان به ايران در شهريور   9
  1  ؟ فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را داد )ره( امام خمينيچرا   10
  1  . را بنويسيد 1342خرداد  15مورد از نتايج قيام  يك  11
  2  .   را در زمان جنگ تحميلي بيان كنيد) ره(دو مورد از آثار و نتايج رهبري امام خميني   12
  20 جمع نمره                                                                           ». موفق و پيروز باشيد«   
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 نمره راهنماي تصحيح رديف
 

 

 

 25/0هر مورد  )الف 1
 137 ص11صحيح     درس - 3      94  ص7 غلط      درس -2         59 ص4صحيح     درس - 1

 25/0هر مورد  )ب
 117  ص  9آيت اهللا كاشاني  درس  )الف (  -2    95   ص7آيت اهللا مدرس      درس   )ج ( -1
 139 ص11آيت اهللا طالقاني    درس )هـ ( -3
 25/0هر مورد  )ج
 44 ص3 پاريس درس-2            42 ص3 گلستان درس-1
 25/0هر مورد  )د
          120 ص9كاستن نفوذ و قدرت دربار  درس )الف(گزينه - 2       54 ص4ميرزا حسن رشديه درس)د( گزينه-1

  نمره5/0 )هـ
 138 ص11 درس 5/0انقالب دوم   

3 

با بررسي سير حوادث و مطالعة علل و نتايج رويداد ها قوانيني به دست مي آيند كه آن را حكمت : حكمت تاريخي )الف 2
 6 ص1درس  )نمره1(. تاريخي مي نامند

 
يعني ايستادگي در برابر امتياز خواهي دولت هاي سلطه جو و خالف سياست موازنه مثبت كه : سياست موازنة منفي )ب

 116 ص9نمره درس  )1 ()مفهوم را برساند كافي است(. تسليم در برابر قدرت هاي بزرگ و اعطاي امتياز بود

2 

3 
 

 ، 5/0 ، بحران اقتصادي 5/0، ضعف جامعة ملل 5/0 ، نا خشنودي از قراردادهاي صلح ورساي 5/0 صلح ناپايدار )الف
 97 ص8درس  ) نمره1     (5/0    ذكر دو مورد هر كدام 5/0 )نظامي گرا(يا )تك حزبي(يا  )خودكامه(ظهور حكومت هاي 

 
وي مي كوشيد تا با تبليغاتي گسترده عليه احمد شاه كه در اروپا به سر مي برد، او  را نسبت به سرنوشت مملكت  )ب

 92  ص7 نمره درس 5/1. بي اعتنا نشان دهد
 

تحريك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده ـ فرستادن كشتي هاي جنگي خود به خليج فارس ـ طرح  )ج
شكايت از ايران در مجامع بين المللي ـ تهديد اقتصادي ايران با تعطيلي شعب بانك انگليس ـ خارج كردن سرمايه 

 119  ص9 درس5/1      5/0ذكر سه مورد هر مورد .   هاي شركت نفت ـ تحريم خريد نفت

4 

و شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت . نظام حكومتي ايران تا پيش از انقالب مشروطه پادشاهي مطلقه و استبدادي بود 4
 نمره در اين شرايط 1 )به مفهوم استبداد و قدرت مطلقه اشاره شود كافي است(.و از اختيارات نامحدود برخوردار بود

مردم ايران  با انقالب مشروطه خواهان تغيير شيوة ادارة كشور شدند و درصدد برآمدند كه حكومت خودكامة قاجار را 
به مفهوم (.به سلطنتي مشروطه در چارچوب قانون و تحت نظارت نمايندگان خود در مجلس شوراي ملي در آورند

 61 ص5  و درس37    ص3 نمره       درس  1 )حكومت سلطنتي مشروطه و قانون و مجلس اشاره شود كافي است

2 

 اعتقادات مردم به اسالم،  آموزه هاي ديني، حضور هوشيارانة رهبر انقالب و فعاليت  روشنفكران مذهبي: كليد واژه 5
 129 ص10نمره درس 1 ).به هر يك از موارد فوق به صورت تحليل تاريخي نمره كامل تعلق مي گيرد(

1 

  ادامة راهنما در صفحه دوم 
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 نمره راهنماي تصحيح رديف
 

 

 

 
 :كاربست شواهد و مدارك تاريخي 6

معتقد بودند كه كمونيسم راه حل تمام مشكالت بشر را يافته است و مي تواند انسان را در روي زمين به سعادت  )الف
 .برساند

مدعي بودند كه مكتب ليبراليسم و نظام سرمايه داري منعكس كنندة گرايش ها و تمايالت منطقي تمام كساني است  )ب
 109 ص8درس .  كه درست فكر مي كنند

1 

  )علل، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي تاريخي(سؤاالت تشريحي 

 افزايش استثمار و بهره كشي از كارگران ) گسترش استعمار و غارت كشورهاي آسيايي و آفريقايي    ب )الف 7
 30 ص2درس  ).ذكر يك مورد كافي است(

1 

 1 84   ص6       درس 5/0 و جلوگيري از جنگ 5/0تأمين صلح و امنيت جهاني 8

خواستند كه آلماني ها را اخراج كند و به اقدامات خصمانه  )رضاشاه(دولت هاي شوروي و انگلستان از حكومت ايران  9
 108 ص 8درس . چون رضاشاه به اين درخواست توجهي نكرد به ايران هجوم آوردند. عليه هيتلر دست بزند

1 

 1 144 ص11با بروز پاره اي از اختالف ها ميان مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان در ادارة كشور به وجود آمد  درس   10

 .هدف مبارزه تغيير كرد و سرنگوني رژيم پهلوي هدف نهايي مبارزان شد. 1 11
 .در صحنة مبارزه موجب شد بسياري از روحانيون به مبارزات سياسي روي بياورند )ره(حضور امام خميني . 2
 .عالوه بر روحانيون و دانشگاهيان، اقشار ديگري از جامعه نيز به مبارزان پيوستند. 3
 . رهبري امام خميني به عنوان مرجع ديني برجسته تر شد. 4
 .مبارزان به نقش و قدرت مذهب در اين زمينه توجه بيشتري نشان دادند. 5
 ).ذكر يك مورد كافي است(

1 

تقويت انگيزه جهاد و روحية شهادت طلبي در ميان )2تبعيت كامل مردم و مسئوالن از فرامين امام در روند جنگ؛ )1 12
اولويت يافتن مسئلة جنگ )4اتحاد ميان نيروهاي مسلح و تقويت روحية فرماندهان و رزمندگان؛  )3جوانان ايراني؛ 

�155 ص12درس     ) نمره1ذكر دو مورد هر كدام (.       براي  مردم و مسئوالن

2 

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

 منظور از كليد واژه اين است كه اگر دانش آموزان در پاسخ به سؤاالت، فقط به موارد ذكر شده در :توجه 
. اشاره كرده باشند، نمره كامل تعلق بگيردكليد واژه
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