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  :به خاطر آوردن  1
  )نمره 25/0هر مورد (. هاي صحیح یا غلط را مشخص کنید جمله) الف

آقامحمدخان به منظور برقرارکردن نظم به قفقاز لشکرکشی کرد و در همین زمان به دست چند تن از همراهانش -1
  . به قتل رسید

  . نتیجۀ انقالب سفید شاه نابودي اقتصادي ایران و وابستگی به بیگانگان بود -2
  .ومیت انگلستان شکل گرفتموري عثمانی، تحت قیتو تجزیۀ امپرا دوم کشور کنونی عراق پس از جنگ جهانی-3
 )نمره 25/0هر مورد (.هاي سمت راست در ارتباط است هاي سمت چپ با شماره کدام یک از گزینه)ب

  .مورد اضافی استیک درستون سمت چپ 
  .   م 1915قرارداد  - الف  ها سط روسرزمین هاي شرق دریاي خزر توسخیر ست-1
  تانسقرارداد گل- ب  سو جنوب از آنِ انگلی سشمال از آنِ رو دو ناحیهایران به یم ستق -2
  آخال  قرارداد - ج  در ایران  سانگلیلطه پایدار ستحکیم نفوذ و -3
  .         م 1919ارداد رق-د  

  )نمره 25/0هر مورد () .دو مورد اضافی است(.جاهاي خالی را با کلمات زیر تکمیل کنید) ج
 )سیونرهايم - سیاحان - عرف  –شرع(

 .دعاوي مدنی مانند دعواهاي خانوادگی، ملکی و ارث را حل و فصل می کردنددر زمان قاجار .................... م محاک -1
  .  تأسیس شد وآمریکایی اروپایی....... .................... نخستین مدرسه هاي جدید در ایران توسط -2
  )نمره 25/0هر مورد (. هاي مناسب را انتخاب کنید گزینه) د
 ؟ بود» آشتی ملی«کدام یک از نخست وزیران محمدرضا شاه شعار -1

  اسداهللا اعلم -جمشید آموزگار                  د -ج                          ازهاري      -شریف امامی                   ب - الف
 . که در نتیجه آن خرمشهر آزاد شدبودعملیات کدام دفاع مقدس ملت ایران در  ۀاوج حماس -2

  فتح المبین -د             طریق القدس           -بیت المقدس                     ج -مرصاد                              ب - الف
  )نمره 25/0هر مورد (.به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید) هـ 

ذکر یک مورد کافی (؟تصویب نامه انجمن هاي ایالتی و والیتی داشتچه دیدگاهی نسبت به  )ره(خمینی امام -1
  .)      است

  تمایل پیدا کردند؟ فکري  جریانبه کدام بعد از انحراف فکري ) منافقین(سازمان مجاهدین خلقاعضاي -2

3  

  )  نمره 1هر مورد ( :تعریف اصطالحات یا مفاهیم تاریخی  2
  :بناهاي کارت پستالی - ب                                       : حکمت تاریخی- الف

2  

  ) نمره 5/0 هرکدام  ج -  ب ( )نمره 1 الف( :اظهار نظر و قضاوت  3
رهبران، شخصیت ها، احزاب و گروه هاي نهضت ملی شدن صنعت میان  1331تیر 30قیام پیروزي  پس ازچرا  - الف
  افتاد؟تفرقه و دشمنی  نفت

  ؟عثمانی دخالت می کردندامپراتوري کشورهاي اروپایی به چه بهانه اي در امور داخلی به نظر شما - ب

2  

    »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم«  
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    قاجار اقدام به انتشار روزنامه هاي خود در خارج از کشورکردند؟ة ردو چرا برخی از روزنامه نگاران در - ج  
  )نمره 1هر مورد ( : هاي تاریخی مقایسۀ پدیده  4

  . مقایسه کنید در جریان انقالب مشروطه و تشکیل مجلس دوم را »ها کراتدم«و  »اعتدالیون« ۀشدو اندی- الف
  .جنگ جهانی دوم را با هم مقایسه کنید در اروپاي زمان) نازي(دو گروه فاشیسم و نازیسم تفکر - ب

2  

  )نمره 5/0د ( نمره 1هرکدام  )ج  –ب  -الف ( :هاي تاریخی بندي اجزا یا ویژگی پدیده توصیف، فهرست و طبقه  5
  . را بنویسید 1342مهم ترین نتایج قیام پانزده خرداد یک مورد از - الف

  .)      ذکر یک مورد کافی است(.ایران را بنویسیداقدامات انگلستان براي ممانعت از ملی شدن نفت مهم ترین - ب
  )      .است کافیذکر یک مورد (؟چه بودبه ایران  نظامی ۀحملاهداف و انگیزه هاي صدام حسین از مهم ترین - ج
  ) استکافی کر یک مورد ذ(چه بود؟ به قم مهاجرت کبرا  در مهاجرینمهم ترین خواسته هاي -د

5/3  

  )نمره 5/0هر مورد (:مدارك تاریخیکاربست شواهد و   6
مجلس شوراي ملی، باعث  ةدخالت عبدالحسین هژیر، وزیر دربار شاهنشاهی، در برگزاري انتخابات شانزدهمین دور

و روزنامه نگاران به رهبري  عده اي از سیاستمدران .اعتراض بسیاري از سوي گروه ها و چهره هاي سیاسی شد
. در کاخ مرمر متحصن شدند 1328مهرماه سال  22در  دخالت هاي دولت وقت، در اعتراض به محمد مصدقدکتر

سید حسین فاطمی در سخنانی پیشنهاد . چندي پس از پایان تحصن، افراد متحصن در منزل مصدق جمع شدند
این جبهه  .تشکیل ائتالف جبهه ملی را داد و به این ترتیب، جبهه ملی ایران به رهبري محمد مصدق تشکیل شد

پس از تشکیل جبهه ملی، عالوه بر هیئت . وجود آمده ترین تشکیالتی بود که بر مبناي ملی گرایی در ایران ب ممه
کشان ملت ایران،حزب مردم ایران، مجمع مسلمانان  سس، احزاب مختلفی از قبیل حزب ملت ایران،حزب زحمتؤم

واحدي را براي مقابله با استعمار انگلیس، تامین مجاهد و انجمن اصناف و تجار بازار تهران به آن پیوستند و جبهه 
  .حقوق و منافع ملی از طریق اجراي کامل اصول قانون اساسی و استقرار حکومت مشروطه به وجود آوردند

  .متن باال را به دقت بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید
 ؟معترض شدنددر کاخ مرمر مصدق  محمدو روزنامه نگاران به رهبري دکتر  عده اي از سیاستمدرانچرا - الف

   ؟تشکیل شد بر چه مبناییجبهه ملی  - ب

1  

   )علل، دالیل، آثار، نتایج و پیامدهاي تاریخی(سؤاالت تشریحی  
 5/0  کدام یک از یگان هاي نظامی ایران علیه رژیم بعثی عراق انجام گرفت؟  سطتو مروایدعملیات   7

  1  المی پرداخت؟ سهاي انت س مبارزه بارضا شاه چه زمانی به   8
  1  شکل گرفت؟  سط کدام کشورها و با چه تفکري دو بلوك شرق و بلوك غرب پس از جنگ جهانی دوم تو  9
  1 عد روابط خارجی چه شیوه اي در پیش گرفتند؟  هیتلر بعد از قدرت گیري در آلمان در ببه رهبري نازي ها   10
  1  چه بود؟سالمی بعد از پیروزي انقالب ا »جهاد سازندگی«و »سوادآموزينهضت «هدف از شکل گیري دو نهاد   11
  1  خیر کردند؟ستفارت آمریکا در تهران را س ان پیرو خط امام به چه دالیلدانشجوی  12
  1  ؟کردند تغربی مخالف - ایران در مسیر شرقی ها با احداث راه آهن انگلیسیچرا   13
  20  جمع نمره                                                  »          . موفق و پیروز باشید«   
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1  
  

  به خاطر آوردن
  )75/0( غلط  حیصح) الف

    33ص3درس     25/0   حیصح-1
  133ص 10درس    25/0  حیصح -2
  150ص 12درس      25/0غلط     -3
  )75/0(یجور کردن)ب

   43ص 3 درس    25/0       قرارداد آخال   »ج« ۀنیبا گز - 1شمارة 
   68ص 6 درس 25/0 .  م 1915قرارداد » الف«ۀنیبا گز- 2 شمارة
  90ص 6 درس   25/0    . م 1919قرارداد  » د«ۀنیبا گز -3 شمارة

  )75/0(یخال يجا)ج
   40ص 3 درس   25/0شرع    محاکم -1
   54ص  4 درس  25/0  سیونرهايم -2
  )5/0(يا نهیچهار گز) د
  135ص   10درس     25/0شریف امامی     - »الف«نهیگز -1
  152ص  12 درس   25/0بیت المقدس       -»ب« نهیگز -2

  )5/0(پاسخ کوتاه  )هـ
      128ص 10 درس 25/0.ستمی دانافزایش نفوذ بهائیان  یا سالم موجب تضعیف اآن را -1
  132 ص 10 درس  25/0سیسم  مارک -2

3  

 به رویدادها نتایج و علل مطالعۀ و یرحوادثس بررسی با اروپایی جدید مورخان کرمانی، میرزاآقاخان ةبه عقید- الف  2
    5ص  1 درس                                                                 نمره 1. می نامند حکمت تاریخی را آن اندکه یافته دست قوانینی

ایرانی ترکیب و  معماري با )اروپایی(فرنگی  معماري عناصر از برخیکه در آن  قاجار ةمعماري در دور از سبکی- ب
  59ص  4 درس                                         نمره 1. می گفتندکارت پستالیبناهاي و بناهایی ایجاد شده بود را تلفیق شده 

2  

 ودشمنی تفرقه به گروهی و فردي هاي جویی و منفعت طلبی قدرت محوري، خود لجاجت، غلبه روحیه اثربر - الف  3
  123 ص 9 درس                                                                                                                                   نمره 1.شد تبدیل

    25 ص 2درس                                                                              5/0دفاع از حقوق اقلیت هاي این کشور  ۀنبه بها - ب
  12ص  1درس                                                           5/0به دلیل ماهیت استبدادي حکومت قاجار و نبود آزادي بیان - ج

  ، نبود آزادي بیانماهیت استبدادي :کلید واژه

2  

 کارخود دستور در را شریعت اجراي و دانستند میعدالتی  بی و ظلم برابر در محکم سدي را مذهب اعتدالیون - الف  4
   تهی دینی هاي ازجنبه را مشروطه تا ورزیدند می تأکید از سیاست دین جدایی بر ها اما  دمکرات داده بودند، قرار

2  

    ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم«  
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  76ص 5 درس          نمره                                                              1 .سازند دور آن اصیل هاي آرمان از را نهضت و کنند  
  اعتقاد دمکرات ها به جدایی دین از سیاست  - تأکید اعتدالیون به مذهب :کلیدواژه

متمرکزي در فاشیست ها یک گروه ملی گراي افراطی در ایتالیا بودند که می خواستند دولت تک حزبی قدرتمند و - ب
آنان همچون فاشیست ها، ملی گرایانی افراطی و نژادپرست . نازي ها در آلمان قدرت گرفتند .این کشور ایجاد کنند

    102و102 ص 8 درس                                               نمره                                                                                     1. بودند
  ستنژاد پر –دولت تک حزب  -ملی گراي افراطی :کلید واژه

  

  )الف  5
  . هدف مبارزه تغییر کرد و سرنگونی رژیم پهلوي هدف نهایی مبارزان شد -
  . حضور امام خمینی در صحنۀ مبارزه موجب شد بسیاري از روحانیون به مبارزات سیاسی روي بیاورند -
  . عالوه بر روحانیون و دانشگاهیان، اقشار دیگري از جامعه نیز به جمع مبارزان پیوستند -
  .رهبري امام خمینی به عنوان مرجع دینی برجسته تر شد -
  .مبارزان به نقش و قدرت مذهب در این زمینه توجه بیشتري نشان دادند -

  130 ص 10 درس.                                                                                                                 تسنمره ، ذکر یک مورد کافی ا 1هر مورد 
  ) ب
تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت فوق العاده -1

  دستمزد آنان؛
  س و بنادر ایران و تهدید نظامی؛ ارففرستادن کشتی هاي جنگی خود به خلیج -2
  طرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی؛ -3
  .تهدید اقتصادي ایران با تعطیلی شعب بانک انگلیس، خارج کردن سرمایه هاي شرکت نفت و تحریم خرید نفت -4 

  121 ص9 درس                                       .                                                                            تسنمره ، ذکر یک مورد کافی ا 1هر مورد 
  )ج
وسی، تنب کوچک و حاکمیت بر آبراه مهم اروند رود، دسترسی و تسلط بر خلیج فارس و جدایی جزایر سه گانۀ ابوم-1

  ایران زستان ازبزرگ و استان خو
  تضعیف و نابودي انقالب اسالمی و جلوگیري از انتشار افکار انقالبی در میان مردم عراق و مسلمانان سایر کشورها؛-2
  .رسیدن به رهبري جهان عرب و ایفاي نقش ژاندارمري در منطقه -3

  151 ص12 درس.                                                                                                                  تسنمره ، ذکر یک مورد کافی ا 1هر مورد 
  )د
  برکناري عین الدوله از صدرات-1
  تهران به مهاجران بازگشت براي زمینه کردن فراهم -2

5/3  

    »سومادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ «  
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  تأسیس عدالتخانه -3  
              )مجلس نمایندگان(دارالشوراتشکیل  -4

       68 ص 5 درس                                                                                                     .        تسنمره ، ذکر یک مورد کافی ا 5/0هر مورد 

  

 5/0 .در کاخ مرمر متحصن شدند 1328مهرماه سال  22دخالت هاي دولت وقت در در اعتراض به  - الف  6
  19ص9 درس                                                                                   5/0. بر مبناي ملی گرایی در ایران به وجود آمد - ب

1  

   سؤاالت تشریحی  
 5/0  153ص 12 سدر                                                    25/0هوایی  نیروي پشتیبانی با 25/0ارتش  دریایی نیروي دالن دریا  7

 هاي سنت همه با مبارزه به او تقلید از به 5/0کشور، آن جمهور رئیس آتاتورك، با آشنایی و به ترکیه مسافرت از پس  8
   97ص 7درس                                                                                                                                 5/0.پرداخت اسالمی

1  

 کشورهاي و و شوروي 5/0 .محسوب می شدند بودند بلوك غرب داري سرمایه نظام داراي که پیمانانش هم و آمریکا  9
  110ص 8درس          5/0. بود، بلوك شرق را تشکیل دادند حاکم آنها بر کمونیستی نظام که کشورهایی همراهاقماري به 

1  

 برنامه 5/0 کشورها، برخی با چند جانبه و دو پیمان هاي بستن بر عالوه خارجی، روابط بعد در هیتلر رهبري به نازي ها  10
  102ص  8س در                                                         5/0.بردند پیش به را خود سرزمینی و سرحدي ۀلبانتوسعه ط هاي

1  

 جهاد 5/0 .کار کردند به شروع بی سوادي رفع و کاهش و آموزي سواد فرهنگ ترویج هدف با نهضت سواد آموزي  11
  141ص  11س در                               5/0 .گرفت شکل روستاها از محرومیت و فقر رفع و آبادانی عمران، براي سازندگی

1  

 امور در دخالت و انقالب اسالمی علیه آمریکا دولت هاي توطئه و دشمنی ها تداوم راخود اقدام  دانشجویان علت  12
  .کردند اعالم کشور آن به سفر براي پهلوي محمدرضاشاه دبه ورو اجازه جمله از ایران داخلی

  140ص11درس اجازه به شاه  دخالت در امور داخلی ایران، آمریکا با ایران، توطئه آمریکا علیه انقالب،دشمنی :کلید واژه

1  

 کند تسهیل انگلستان دشمنان براي را به هندوستان زمینی دسترسی توانست می آهن راه غربی -شرقی مسیرچون   13
  96ص 7درس                                                                              5/0.بود تضاد در شرق در انگلستان  منافع با این و 5/0

1  

  20  .ضمن خسته نباشید به همکاران محترم، نظر آنان در تصحیج اوراق صائب است  
اشاره  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، دنکرده باش
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