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  ١

          9ص 1درس                   25/0        صحیح - الف  1
  29ص  4درس                  25/0        غلط       - ب
  93ص  11درس                  25/0     صحیح        - ج
    133و 132ص  15درس                  25/0             صحیح  -د

1  

  23ص  3درس   25/0        جرج واشنگتن -3                       یکا پس از استقاللنخستین رئیس جمهور آمر - لفا  2
   53ص  6درس    25/0    محمد علی پاشا     -5                                               مخالف طرح احداث کانال سوئز - ب
  73ص 8درس    25/0 دوم      قیصر ویلهلم - 1                    امپراتور آلمان که معتقد بود کشورش مکانی زیر - ج

  .آفتاب  داشته باشد
  88 ص 10 درس   25/0    ژنرال دوگل       -2  رهبر حکومت موقت فرانسه در پایان جنگ  -د

  و پس از آزادي پاریس                                                   دومجهانی 

1  

  30ص   4درس              25/0                                سلطان محمد فاتح    2    ة شمار - الف  3
      61ص 7درس              25/0                 پرتغالی ها و اسپانیایی ها         4      ة شمار - ب
    76ص  8درس            0/ 25                                            ورساي        1    ة   شمار -ج
  136ص    15درس              25/0                   ترکمانچاي                             3       ة شمار -د

1  

  16ص   2درس                                5/0                          آزادي مذهبی - الف  4
 114ص   13درس                                5/0                        تکلیف سلطنت  - ب

  117ص    13درس                                 5/0                   لطفعلی خان           - ج
  154ص  16درس                                 5/0            کاغذ اخبار                     -د

2  

  49ص   5درس                      5/0     استقالل طلبانه مردم ایرلند      مبارزات  -الف    5
  72ص     8درس                      5/0                                         اتریش و روسیه       - ب
  90ص    10درس                     5/0                           تامین صلح جهانی                 - ج
  106ص     12درس                    5/0           تسلط بیشتر بر نواحی مختلف ایران       -د

2  

  1  124ص    14درس    .زیرا مدتی بعد قربانی توطئه درباریان ناالیق و طماع و دسیسه هاي روسیه و انگلستان شد   6

نارضایتی مردم مسلمان که زیر سلطه روس ها  قرار گرفته  مشخص نبودن خطوط مرزي در عهدنامه گلستان ،  7

  135ص   15درس )     ذکر دو مورد( .م ایران از مفاد قرار داد گلستانبودند ودر نهایت ناخشنودي و نارضایتی مرد

1  

  ادامه راهنما در صفحه دوم 
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  ٢

  ه بودمکتب خانه هاي عمومی که پذیراي کودکان و نوجوانان از همه اقشار جامع-1  8

                                     151ص    16درس            .مکتب خانه هاي خصوصی که در خدمت فرزندان افراد ثروتمند و صاحب مقام بود-2 

1  

محصوالت داخلی قادر به رقابت با کاالهاي خارجی نبودند ولذا تولید کاالهاي داخلی به تدریج سیر نزولی یافت  -1  9
صاحبان صنایع و حرفه ها درشهر هاي مختلف ایران به تدریج مشاغل خود - 2و کاالهاي خارجی جایگزین آنها شد

  121ص ص    17درس                                            )ذکر یک مورد( .کار شدندبیرا از دست دادند و  
             

1  

  1  168ص   18درس   .حکومت خودکامه پادشاهی را برقرار کند ،ج نظام مشروطه را از میان برداردو بار دیگربه تدری  10
  1  181ص   19درس                                 .ایران به طور رسمی تحت نفوذ و سلطه کامل انگلستان قرار می گرفت  11

یک شکل -5اسکان عشایر -4احداث خط آهن سراسري -3ایجاد ارتش منظم-2بازگشت به حکومت استبدادي-1  12
       189 و 188 ص 20درس          )         ذکر دومورد(       .تجدید امتیاز نفت-6کردن لباس ها و کشف حجاب 

1  

از محمدرضا شاه  براي سروسامان دادن به اوضاع، توطئه هاي دربار مواجه بود ،دکتر مصدق که در داخل کشور با   13
  198ص   21درس                                             .درخواست کرد تا وزارت جنگ و کنترل ارتش را نیز به وي بسپارد

1  

 پهلوي   ارکان حکومتی  بهاییان در  ایش حضورو افز مقدمه اي براي تضعیف اسالم   ین قانون راا )ره( امام خمینی  14
                                                                 204ص  22درس                                                                                                                  .             می دانست 

1  

  1  214ص    23درس                                                                         .بود اسالم زدایی و محو اسالم از فرهنگ ایران  15

.                    به خیابان ها ریختند1356دي 19مردم قم در اعتراض به توهین به امام خمینی در روزنامه اطالعات روز   16
  221ص   24درس                                                                                                                                  

1  

  1  232ص  25درس          .      م پهلوي را بر عهده داشتوظیفه حفظ نظم و امنیت و دستگیري سران جنایتکار رژی  17

  ترس و واهمه از انتشار افکار انقالب اسالمی در میان شیعیان عراق و سایر مسلمانان منطقه-1   18

  تسلط بر آبراه حیاتی اروند رود و تصرف استان خوزستان-2 

  239ص 26درس                                                      )               ذکر دو مورد.  (رسیدن به رهبري جهان عرب-3 

1  

  20   .نظر همکاران محترم در تصحیح صائب است  

  

  




