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نمره).نامه دارد پاسخ(سؤاالت ردیف

١

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

.بعد از جنگ جهانی اول دولت هاي بزرگی چون روسیه تزاري، امپراتوري هابسبورگ و عثمانی فروپاشید -1
2- سرنوشت جنگ ،از ظرفیت ایران ن استفادهلی براي پیروزي متحدین بود و بدوایران در جنگ جهانی دوم پ

. تغییر می کرد
.با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، جنبش هاي استقالل طلبانۀ کشورهاي آفریقایی عمدتاً با خشونت همراه بود -3
)25/0هر مورد ( .هاي سمت راست در ارتباط است هاي سمت چپ با شماره کدام یک از گزینه)ب

  .ستون سمت چپ یک مورد اضافی است در

بلشویک- الف  پیمان صلح جنگ جهانی اولعقد اریس و محل پ ی درکاخ -1  
پروس- ب  روسیهمعترض مارکسیست هاي ده اي از ع-2
 سارایوو - جقدرتمندترین ایالت اتحادیه آلمانی-3

 ورساي-د
 )25/0هر مورد ( ).دو مورد اضافی است(. جاهاي خالی را با کلمات زیر تکمیل کنید) ج

)استعمار نو –استبداد نو  -جهاد -مروارید(
اسکله هاي ........................در عملیات  نیروي هوایی با استفاده از دریا دالن نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی-1

.عراق را منهدم کردند
.شهرت دارد ........................ سلطنت رضا شاه در ایران بهحکومت رژیم پهلوي و آغاز -2
 )25/0هر مورد (.هاي مناسب را انتخاب کنید گزینه) د
است؟ نرسیدهانقالب اسالمی توسط گروهک تروریستی فرقان به شهادت  ۀکدام یک از شخصیت هاي برجست-1

دکتر مفتح  - دکتر بهشتی                   د -آیت اهللا مطهري                    ج -سپهبد ولی اهللا قرنی                  ب - الف
شکل گرفت؟ ییهادولت چه با حضور در جنگ جهانی دوم محور  يکشورها-2

 هی، روسفرانسه، سیانگل -ب                             مجارستان، عثمانی -اتریش، آلمان- الف
  آلمان، ایتالیا، ژاپن- د                                     انگلیس، فرانسه، شوروي- ج

  )25/0هر مورد ( .زیر پاسخ کوتاه دهید تسؤاالبه ) هـ 
ت چه کسانی گسترش یافت؟هنر تئاتر به سبک اروپایی به همقاجار  دورهدر -1
؟حفظ نظم و امنیت و دستگیري سران رژیم پهلوي را برعهده داشت ۀوظیفبعد از انقالب کدام یک از نهادها -2

3 

) نمره 1هر مورد ( :ا مفاهیم تاریخییتعریف اصطالحات   2
: سازمان نقاب -ب                                 : گشتاپو - الف

2 

 )نمره 1هر مورد (: هاي تاریخی مقایسۀ پدیده  3
  رع در دورة قاجار چه تفاوت هایی با هم داشتند؟ رف و شَدو محاکم ع- الف

  داشتند؟ یدو حزب چه وجه اشتراک نیمتعلق به کدام کشورها بودند و طرفداران ا يو ناز سمیدو حزب فاش- ب
چریک هاي فدایی خلق در زمان پهلوي چه تشابه و تفاوت هایی با هم داشتند؟ سازمان دو حزب ملل اسالمی و  - ج

3 

 »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم«
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٢ 

  

  )نمره 1هر مورد (: اظهار نظر و قضاوت  4
  چرا برخی از روزنامه هاي فارسی زبان در دورة قاجار، خارج از ایران چاپ می شد؟  شما به نظر- الف

  چرا انگلیسی ها در فاصلۀ دو جنگ جهانی تصمیم به تقویت کشور آلمان گرفتند؟ به نظر شما  - ب

2  

  )نمره 1هر مورد ( :هاي تاریخی هاي پدیده بندي اجزا یا ویژگی توصیف، فهرست و طبقه  5
  .) ذکر یک مورد کافی است(نتایجی براي انقالب ایران داشت؟  در پاریس چه) ره(اقامت امام خمینی - الف

  .) ذکر یک مورد کافی است(انگلستان براي جلوگیري از ملی شدن نفت در ایران دست به چه اقداماتی زد؟  - ب
  .)کافی استذکر دو مورد ( بود؟ مهم ترین وظایف و کارهاي دولت موقت مهندس بازرگان و شوراي انقالب چه - ج
  .) ذکر دو مورد کافی است. (مهم ترین خدمات زنان ایرانی در طول هشت سال دفاع مقدس را بنویسید -د

4  

  ) نمره 25/0هر مورد (کاربست شواهد و مدارك تاریخی   6
 یا معاهدهنقشه شماره هایی نوشته شده است، مشخص کنید که این بخش هاي خاك ایران طبق کدام بر روي 
  در دورة قاجار از ایران جدا شدند؟ هاي عهدنامه

  

1 - .....................................  

2 -.....................................  

3 -.....................................  

  
  
  
  
  
  

75/0  

   )علل، دالیل، آثار، نتایج و پیامدهاي تاریخی(: تشریحی  
  5/0  به شعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد؟ . ش 1355چرا جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در   7
  75/0  چه بود؟   ).م1975(ش1354قرارداد الجزایر بین ایران و عراق در سال امضاي مهم ترین دلیل   8
  1  استالین رهبر حزب کمونیست شوروي در مسیر دیکتاتوري خود دست به چه اقداماتی زد؟   9
  1  ؟حکومت قاجار حساب کند روي در ایران نمی توانست نظرشبراي تغییرات مورد چرا انگلستان   10
قرارداد  نیو ا س مخالفت کردیانگل اب» یانگلشای-گس« یقرارداد الحاق بیتصو بادر مجلس شانزدهم کدام گروه   11

 یافت؟ یچه سرنوشت
1  

  1  خواست که وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به او بسپارد؟پهلوي چرا دکترمحمد مصدق از محمدرضا شاه   12
  20  جمع نمره                                             »                 . پیروز باشیدموفق و «      
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1 

  

  به خاطر آوردن  1
  )75/0(غلط  حیصح) الف

  86ص 6درس     25/0صحیح    -1
 96ص 7درس    25/0غلط       -2
  112ص 8درس   25/0     غلط  -3
    )75/0(یجور کردن)ب

  86ص 6درس 25/0      ورساي    »د«   با   - 1شمارة 
  85ص 6درس 25/0   بلشویک» الف«  با  - 2 شمارة

  81ص 86درس  25/0      پروس   » ب«  با -3شمارة 
 )5/0(خالی  جاي -ج

  153ص 12سدر    25/0        دیمروار -1
  95ص 7س در    25/0   استعمار نو -2
  ) 5/0(چهار گزینه اي    -د
   142ص 11درس  25/0              یدکتر بهشت »ج«گزینه  -1
      104ص  8درس  25/0آلمان، ایتالیا، ژاپن  »  د« گزینه  -2

  ) 5/0(کوتاه   سخپا-  هـ
  58ص 4درس 25/0           دانشجویان اعزامی به اروپا-1
  141ص 11درس   25/0                  انقالب اسالمی ۀکمیت -2

3  

 تشکیل شده بود،این کشورتأمین امنیت داخلی دستور هیتلر و براي  که بهآلمان  مخوف به سازمان پلیس مخفی - الف  2
    102ص 8نمره  درس  1                .                                                                                                          می گفتندگشتاپو 

آمریکا و  سازمان سیا با پشتیبانیقصد داشتند تعدادي از افسران وابسته به رژیم پهلوي و هوادار شاپور بختیار که  - ب
    145ص 11درس  نمره  1      .گفته می شود شد کشف و خنثیتوطئه آنان  ، اماکنندکودتا علیه انقالب حکومت بعثی عراق 

                                                            ، کودتاحکومت بعثی عراق )یا(پشتیبانی آمریکا    افسران وابسته به پهلوي، هوادار بختیار، :کلید واژه

2  

 یدگیرس اتیو عدم پرداخت مال مانند شورش، سرقت، نزاع یتیو امن یاسیس میرف به تخلفات و جرامحاکم عدر - الف  3
  . دحل و فصل می ش، ملکی و ارث رع دعاوي مدنی مانند دعواهاي خانوادگیمحاکم شَ، اما در دش یم

  40ص  3 درس      .کفایت می کندهم ذکر یک مورد به همراه مثال  شرع ذکر یک مورد همراه با یک مثال و براي محاکم عرف محاکمبراي 
  

 یتفکر مل ،ها ستیها همچون فاش يناز 25/0. متعلق به آلمان بود يو ناز 25/0 ایتالیمتعلق به ا سمیحزب فاش- ب
  101- 102صص 8درس                                                                                       5/0. و نژادپرستانه داشتند یافراط انهیگرا
   به دنبال المی ـبا این تفاوت که حزب ملل اس 5/0. به قیام مسلحانه علیه رژیم پهلوي اعتقاد داشتندگروه هر دو - ج

3  
  

    »تصحیح در صفحۀ دومادامۀ راهنماي «  
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2 

  

ی به ، اما فداییان خلق با الهام از افکار مارکسیست25/0 المی به مبارزه مسلحانه روي آوردبرپا کردن حکومت اسآرمان   
   132ص 10درس                                                                                                            25/0. مبارزه مسلحانه روي آوردند

  

از طرفی چون در . که این گروه از روزنامه ها نگرش سیاسی داشته و از وضع موجود انتقاد می کردند دلیل به این - الف  4
زمان قاجار آزادي بیان نبود و شیوة حکومت استبدادي آنان مانع از چاپ مطالب انتقادي می شد، در نتیجه گروهی از 

کرده و مخفیانه به ایران می فرستاندند تا موجب  آزادي خواهان ایرانی روزنامه هاي خود را در خارج از ایران چاپ
  63ص 5درس                                                     .)نمره کامل می گیرد ،رساندن مفهوم پاسخ( نمره 1 .بیداري مردم ایران شوند

                                                          نبود آزادي بیان، شیوة حکومت استبداد، چاپ روزنامه هاي انتقادي :کلید وژاه
از  یکم 5/0اول بود،  یکشور آلمان که همچنان گرفتار مصائب جنگ جهان تیگرفتند با تقو میها تصم یسیانگل- ب

  98ص 7درس 5/0.شوند سمیها به دام کمون یمانع از افتادن آلمان ،يهمکار نیکشور بکاهند و با ااین  يمشکالت اقتصاد

2  

  )الف  5
  کردند؛  یرا افشا م يحکومت پهلو اتیجنا یمصاحبه و سخنران ،یغیبا استفاده از امکانات تبل )ره(مام خمینیا-1 

  .منتشر شد رانیدر ا يشتریامام با شتاب ب يها امیانقالب فراهم آمد و پ يامکان مالقات مبارزان با رهبر -2
  136ص 10س در                                           .                                                                         تسکافی انمره ، ذکر یک مورد  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؛
  ارس و بنادر ایران و تهدید نظامی؛ ففرستادن 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

  121ص 9س در                                                                                                                   .   تسنمره ، ذکر یک مورد کافی ا 1هر مورد 
  )ج
  برگزاري همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید -1
  تدوین قانون اساسی -2
  شکل گیري هیئت دولت بر اساس قانون اساسی جدید -3
  .    تأسیس نهادهاي انقالبی -4

  139- 140- 141صص 11درس                                                                                            .تسنمره ، ذکر دو مورد کافی ا 5/0هر مورد 
  )د
  اول جنگ يحضور در خط مقدم جبهه در سال ها -1
  حضور در جبهه  يبرا شیبرادران، همسران و فرزندان خو قیتشو 2 

  خوراك و پوشاك رزمندگان  يو آماده ساز هیته -3

4  

    »ومسادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ «  
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3 

  

  مارستانیاز رزمندگان مجروح در ب يپرستار -4  
  .همسران رزمنده ابیخانواده در غ میرحاز  يپاسدار -5

  159ص 12درس                                                                                 .                               تسمورد کافی انمره ، ذکر دو  5/0هر مورد 

  

                        25/0گلستان  معاهده -1  6
                                  25/0عهدنامۀ آخال    -2
  42ص 3درس                                                                                                                             25/0پاریس معاهده -3

75/0  

    سؤاالت تشریحی  
  5/0  133ص  10درس                                                                     25/0از سیاست هاي آمریکا  25/0براي کاهش تنفر عمومی  7
  75/0  150ص  12درس                            25/0 بر سر اروند رود 25/0 و رفع مناقشه 25/0براي پایان دادن به اختالفات مرزي   8
مات ها و مردم ن ارتش، اعضاي حزب کمونیست، دیپلعدة زیادي از بلشویک هاي قدیمی، اندیشمندان، افسرا ستالینا  9

عادي را که در برابرش مقاومت و مخالفت می کردند، به مرگ محکوم کرد یا به اردوگاه هاي کار اجباري در سیبري 
                                                                                            .فرستاد که هیچگاه از آنجا باز نگشتند

  100ص  8درس        دو مورد از گروه هاي ذکر شده، اعدام و تبعید به اردوگاه هاي کار اجباري                          :کلید واژه

1  

 نیبا ا یگونه همراه چیها شده بود که ه باعث نفرت مردم از آن يبه حد 5/0حاکمان قاجارو فساد  یتیکفا یچون ب  10
  92ص 7درس                                                                                                                              5/0 .کردند یسلسله نم

1  

با مخالفت مؤثر خود از تصویب  5/0 شانزدهم اقلیتی از نمایندگان عضو جبهۀ ملی به رهبري دکتر مصدقدر مجلس   11
  118ص  9درس                                                                                    5/0 .جلوگیري کردند »گلشاییان- گس« قرارداد

1  

در ادارة امور کشور، از محمدرضا  ها و مقابله با کار شکنی هاي آن 5/0 ز نفوذ و قدرت دربار براي کاستن ادکتر مصدق   12
 122ص 9درس                                   5/0. شاه پهلوي خواست که اختیار وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به او بسپارد

1  

  20  .تصحیج اوراق صائب استضمن خسته نباشید به همکاران محترم، نظر آنان در   
  

اشاره کرده  کلید واژهمنظور از کلید واژه این است که اگر دانش آموزان در پاسخ به سؤاالت، فقط به موارد ذکر شده در  :توجه 
 .باشند، نمره کامل تعلق بگیرد
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