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  نمره  .)پاسخنامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

1 

  

  .بیاوریدبه خاطر   1
  )25/0هر مورد (. هاي صحیح  یا غلط را مشخص کنید جمله) الف

  .وجود آمده نگهبان  ب يمجلس و شورا نیحل اختالفات ب يبرا)ره(دستور امام ه مصلحت نظام ب صیمجمع تشخ- 1
  .انتخاب کرد يریها رضا شاه را به نخست وز یسیاحمد شاه تحت فشار انگل ،1299 يحادثه کودتا یدر پ-2

  )25/0هر مورد (.)یک مورد اضافی است(. هاي سمت چپ در ارتباط است هاي سمت راست با گزینه کدام یک از شماره)ب
  خمینی یفطحاج آقا مص- الف  رضا شاه         يدشمن جد- 1
  حسن مدرس دیس- ب  .خواند »یاله هیالطاف خف«رحلت او را از ) ره(امام خمینی -2
  یاهللا کاشان تیآ-ج  

  )25/0هر مورد (. هاي مناسب را انتخاب کنید گزینه )ج
  بود؟  در طراحی کودتا علیه نظام جمهوري اسالمی ایران» سازمان نقاب«انیکدام کشور از حام- 1

  يشورو-د                      آلمان     - ج                                عراق   -ب                          سیانگل- الف
 هچاسالمی انقالب  يروزیاز پ يریجلوگ يبراو  کایدستور آمره ب) 1357ماه  يد مهین ( رانیشاه قبل از خروج از امحمدرضا  -2

  کرد؟ انتخاب رینخست وزبه عنوان را  یکس
  یامام فیجعفر شر-د               يزاهد ریاردش- ج                     آموزگار  دیجمش-ب           اریشاپور بخت- الف

  ) 25/0هر مورد .) (دو مورد اضافی است( .مناسب داخل پرانتز پر کنید کلماتجاهاي خالی را با ) د
  )کایآمر -سیانگل - فرانسه -يشورو(

  .دوم بود یدر خالل جنگ جهان يورد ارتش نازادست نیمهم ترتوسط آلمان ................................ کشور اشغال- 1
  . شد یالمل نینهاد ب نیا شتریب ياعتبار یملل باعث ب ۀاز جامع................................  کشور اخراج-2

  )5/0هر مورد (. کوتاه دهید  به سؤال زیر پاسخ) هـ
  ؟     هده بر ایران تحمیل شداولین بار در کدام معا) توالسیونکاپی(حق مصونیت قضایی- 1
  د؟  کرریعشا ياقدام به اسکان اجبار یرضا شاه با چه هدف -2

3  

  )نمره 1هر مورد (. دیکن یسطر معرف کیرا در  ریز  یخیتار میاصطالحات و مفاه  2
  :گشتاپو-ب                                                                             :بست نشینی- الف

2  

  هاي تاریخی پدیده ۀمقایس  3
  چه تفاوت و شباهت هایی با هم داشتند؟ روش مبارزهو  ياساس فکردر  یب ملل اسالمزخلق و ح ییفدا يها کیسازمان چر

1  

 )نمره 1هر مورد (قضاوت اظهار نظر و   4
  براي ایران به دنبال داشت؟ ه ايکردند چه نتیج ياچنانامه ترکمعهد مهیکه روس ها ضم يقرارداد تجاربه نظر شما  - لفا

  ؟ شناخت تیرا به رسم لیئسراا یدولت جعل یطیچه شرا تحت.م1948سازمان ملل در سال به نظر شما  - ب
  ؟به نظر شما چرا انگلستان در اوایل قرن بیستم سرمایه گذاري و طمع ورزي وسیعی در جنوب ایران انجام داده بود-ج

3  

  )نمره 1هر مورد ( تاریخی هاي هایپدیده بندي اجزا یا ویژگی و طبقه توصیف و فهرست  5
  .)است یمورد کاف دوذکر (فراهم شد؟  شکلهاییبه چه  رانیبه  ا یورود تفکر مشروطه خواه يها نهیزم - الف

  ؟چه کسانی مورد هدف قرار می گیرند، شودی م یخود طراح یدر شکل جمعکه به عنوان جنگ نرم دشمن نفوذ در  - ب
  ؟    زد  »نظامی«به چه اقداماتانگلستان براي ممانعت از ملی شدن صنعت نفت ایران دست  -ج

3  

    »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم«  
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2 

  

  )نمره 5/0هر کدام ( کاربست و شواهد تاریخی  6
جواب  ریاالت زؤو به س دیشدن نفت را بخوان ینهضت مل هیعل ستانو انگل کایاتحاد آمر ةدر بار از مورخان معاصر یکی لیتحل
  .دیده
امر  نیا. به همراه داشت يرانگریدراز مدت و يهاامدیپ ها برنفت احتماالً یرانیلندن،کنترل ا نیاز نظر واشنگتن و همچن«

ممکن بود الهام بخش . قرار دهد رانیا اریدر اخت ممکن بود کنترل نفت را کامالً .نبود ایتانیبه منافع بر میضربه مستق کیصرفاً
کنترل بازار  ،جهیدر نت کنند و يرویپ هیرو نیاز ا زیکه آنان ن يبه طور شود، -ال و عراقئونزو ،يندونزا ژهیبه و -کشورها  گرید
 يشرکت ها يبالقوه برا يدیتهد ،نیهمچن. کننده منتقل شود دیتول يبه کشور ها ینفت غرب ينفت از شرکت ها یالملل نیب

  »                                                        .بود ایتانیرو ب کایدولت آمر و طبعاً -یغرب يکشور ها ریو سا ییکایآمر
  داشته باشد؟ زینفت خ يکشورها ریبر سا يریأثه تچ توانستیمبر نفت  رانیا کامل واشنگتن و لندن کنترل دیاز د - الف

  ؟از ایران در کنترل نفت خود می توانست چه نتیجه اي در پی داشته باشد نفت خیزپیروي کشورها - ب

1 

    )علل، دالیل، آثار، نتایج و پیامدهاي تاریخی(سؤاالت تشریحی  
  5/0  ؟ چه بوددر ایران  دیجد یمراکز آموزش ییاز برپا هیحسن رشد رزایهدف م  7

  5/0 بود؟و برداشتن حجاب بانوان   رانیشکل کردن لباس مردم ا کیبه دنبال  نامیچه  ارضا شاه ب  8

  1  بسپارد؟ يارتش را به و یوزارت جنگ و فرمانده اریاز شاه خواست کرد که اخت یلیچه دالبه  ،1331ریدکترمحمد مصدق در ت  9

  1  داشت؟      یمیوخ ياقتصاد طیاول شرا یپس از جنگ جهان يسال ها نیچرا آلمان در نخست  10

  1  .)است یمورد کاف کیذکر (انقالب داشت؟  يبرا یمهم جیدر فرانسه چه نتا) ره( ینیاقامت چند ماهه امام خم  11

  1  چه بود؟) کایسفارت آمر( یالنه جاسوسر یتسخ براي) ره(خط امام  رویپ انیدانشجو دالیل  12

  1  کرد؟ يرا وارد مرحلۀ تازه ا یلیجنگ تحماسالم چرا فتح خرمشهر توسط رزمندگان   13

دفاع مقدس در  یشد و آنان چه نقش یگفته م یلیدر جنگ تحم رانیاز رزمندگان ا یسنگر به چه گروه یسنگر سازان ب  14
  ؟داشتند

1  

  20  جمع نمره»                                                          موفق و پیروز باشید «                                                                                
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1 

  

  .به خاطر بیاورید  1
  غلط  - صحیح  ) الف

  146 فحهص 11درس  25/0                                                               صحیح-1
  93صفحه 7درس   25/0                                                                   غلط-2

  جورکردنی) ب
 97فحهص7درس  25/0سیدحسن مدرس                » ب« گزینۀبا - 1شمارة 

  134فحهص10درس 25/0   ی خمینیفطحاج آقا مص»الف«گزینۀ با  - 2شمارة 
  چهار گزینه)ج

  145صفحه 11درس  25/0                                     عراق»ب«گزینۀ – 1شمارة 
  137 فحهص 10درس   25/0                     اریپور بختشا»الف«گزینۀ – 2شمارة 

  جاهاي خالی ) د
  105فحه ص8درس  25/0فرانسه                                                               -1
  99 فحهص 8درس  25/0              ي                                           شورو -2

  کوتاه   پاسخ) هـ
  43فحهص 3درس  5/0                   معاهدة ترکمانچاي                          -1
  96 فحهص 7درس 5/0             مهار نیروي نظامی عشایر                     -2

3  

از دیرگاه سنت بست نشینی در ایران وجود داشت و مردم براي اعتراض در اماکن مذهبی و مورد احترام مثل - الف  2
  70ص 5درس                                                                                         نمره          1 .تحصن می کردند... مساجد، زیارتگاه ها و 

  .گذاشتموسوم به گشتاپو  یمخوف یمخف سیآلمان را به عهده سازمان پل یداخل تیامن نیتأم تیمسئولهیتلر- ب
  102فحهص 8درس    نمره 1                                                                                                                                                    

2  

حزب ی معتقد به قیام مسلحانه بودند، با این تفاوت که ب ملل اسالمزخلق و ح ییفدا يها کیسازمان چرهر دو گروه   3
مسلحانه  ةبه مبارز یستیبا الهام از افکار مارکسی بود، اما فداییان خلق برپا کردن حکومت اسالمبه دنبال ملل اسالمی 

  132ص  10درس                                                                                                                               نمره       1 .آوردند يرو

1  

  44ص  3درس  نمره 1.کشور بود یشمال ۀمیبر بازار ن آنان و تسلط رانیدر ا روس ها يآن گسترش نفوذ اقتصاد ۀجینت) لفا  4
 نیمسلمان، ا يکشورها شتریو سکوت ب کایآمر و سیانگل يدولت ها تیالملل و حما نیب سمیونیفشار شبکه صه با- ب

  113ص8درس                                                                                                           نمره      1.شناخت تیرا به رسم یدولت جعل
  92ص 7درس                                                  5/0و پی بردن به اهمیت آن در مبادالت جهانی  5/0به دلیل اکتشاف نفت ) ج

3  

از  یو مهاجرت برخ *به خارج  استمدارانیو س انیدربار يسفرها*اعزام دانشجو به خارج، *ریمختلف نظ يبه شکل ها - الف  5
  .مختلف فراهم شد يبه کشورها انیرانیا

  63ص  5درس                                                                                                                                         .نمره، ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد 

3  

    »دوم ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ«  
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2 

  

 کی ينظام فکر ،يدر موارد یو حت یگروه از افراد انسان کی یو محاسبات يفکر ستمی، سدشمن نوع نفوذ نیدر ا - ب  
  146ص  11درس                                                                                                                .ردیگ یجامعه، مورد هدف قرار م

  121ص  9درس                      25/0و تهدید نظامی  75/0 بنادر ایرانو  خلیج فارسخود به  کشتی هاي جنگیفرستان  - ج

  

  5/0. پیروي کنند این رویهاز نیز  طوري که آنان ه شود ب ...و  ویژه اندونزيه ب  کشور ها گریممکن بود الهام بخش د- الف  6
  124ص9درس    5/0.دکنکننده منتقل  دیتول يبه کشور ها ینفت غرب ياز شرکت هارا نفت  یالملل نیکنترل بازار بمی توانست - ب

1  

  5/0  54ص  4درس                                                                      25/0مختلف جامعه يتمام قشرها 25/0فرزندان  يسواد آموز  7
  5/0  97ص  7درس                                                                                         25/0یو مبارزه با کهنه پرست 25/0تمدن و تجدد  8
  1  122ص9درس                      5/0امور کشور ةدر ادار انآن يها یو مقابله با کار شکن 5/0کاستن از نفوذ و قدرت دربار  يبرا  9
و محکوم به پرداخت غرامت هاي  5/0خرابی هاي حاصل از جنگ، مستعمراتش را از دست داده زیرا آلمان عالوه بر  10

  100ص 8درس                                                                                                 نمره                                        5/0. سنگین شده بود
1  

  ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حکومت پهلوي را افشا می کردند؛  -1  11
  .امکان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد و پیام هاي امام با شتاب بیشتري در ایران منتشر شد -2

  136ص 10درس                                                                                                                        .نمره، ذکر یک مورد کافی است 1هر مورد 

1  

و دخالت در امور  5/0علت این اقدام را تداوم دشمنی ها و توطئه هاي دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی دانشجویان   12
           5/0.داخلی ایران از جمله اجازه ورود به محمدرضا شاه پهلوي براي سفر به آن کشور اعالم کردند

  139صفحه 11درس            اجازه ورود شاه به آمریکا     -دخالت در امور ایران -توطئه هاي آمریکا -تداوم دشمنی ها  :کلید واژه 

1  

، حامیان خارجی صدام براي جلوگیري از سقوط از سوي دیگرو  تهاي نظامی رزمندگان ایرانی ادامه یافقیت فمواز یک سو  13
  155صفحه 12درس            .او، انواع تجهیزات نظامی پیشرفته و سالح هاي میکروبی و شیمیایی را در اختیار وي گذاشتند

  نظانی و سالح شیمیایی تتجهیزا -  تسلیحاتیهاي کمک -از صدام حمایت -موفقیت رزمندگان :کلید واژه

1  

 و عهده داشتندرمقدس را ب دردفاع» رزمی مهندسی«آنان مسئولیت مهم . به جهادگرانِ جهادسازندگی گفته می شد  14
  159ص  12درس                                        .  می پرداختند رزمندگان براي سنگر وساختن ها وجاده ها پل ایجادخاکریز، به

  )رساختن سنگ - احداث جاده ( –ساختن پل  - ایجاد خاکریز -مهندسی رزمی –جهادگر   :کلید واژه

1  

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