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 نمره راهنماي تصحیح ردیف

 (57/0)غلط -صحیح -الف 1

 74ص 4درس 57/0 صحیحـ 1

 75ص 7درس  57/0 صحیحـ 5

 117ص 9درس   57/0 غلط    ـ 3

 (57/0)جورکردنی -ب

    34ص  3درس      57/0شاه  فتحعلی  -ببا گزينه   1شمارة 

 33ص 3درس     57/0آقا محمدخان-الفبا گزينه   2شمارة 

           79ص 7درس   57/0محمدعلی شاه  -هـبا گزينه   3شمارة 

 (7/0)جاهاي خالی  -ج

  99ص  8درس57/0   دوچه ـ 1

 100ص   8درس   57/0  پیشوا ـ 5

 ( 7/0) ايگزینهچهار -د

 79ص 4درس 57/0عناصر معماری ایرانی و اروپایی تركیب شد الف(گزینه  -1

 115ص 9 سدرویلیام ناكس دارسی     -بگزینه  -5

 (7/0) کوتاه پاسخ  -هـ

 90ص 5درس 57/0 اید  سآیرون  -1

 97ص 5درس  57/0 خواف           -5
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 خواهان و انحالل مجلس شورای ملیكشتار فجیع مشروطهكه باعث  7/0 به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، از 5

 50و  79ص 7درس7/0گویند.تبداد صغیر میسا را رار شد و حدود  یک سال طول كشیدبار دیگر استبداد برق و 7/0 شد

7/1   

وارد میدان شد و  ،های بیگانه موجودیت ایران را به خطر انداخته بودهای داخلی و هجوم ارتشادر در زمانی كه آشوبن 3

ایران را از خطرها و تهدیدهای جدی نجات داد. با این حال توفیق نیافت كه زمینه را برای ثبات و امنیت پایدار، انتقال 

 19ص 5درس                                                        ،نمره 1 فشاریه پس از خود فراهم آورد.آرام قدرت و تثبیت حکومت ا

در عوض، موجبات آرامش، آسایش، رونق و رفاه و  .خان از سیاست جنگ و كشورگشایی پرهیز كردحالی كه كریم در

  ، نمره1ها جنگ و ناآرامی فراهم آورد. لشکوفایی علمی و فرهنگی نسبی قلمرو خود و به ویژه فارس را پس از سا

 19ص 5درس   
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  «دوم در صفحةتصحیح  راهنماة ادام» 
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یک -7اسکان عشایر -4احداث خط آهن سراسری  -3ایجاد ارتش منظم  -5بازگشت به حکومت استبدادی  -1(الف
 كشف حجاب  -7ها شکل كردن لباس

 94و  93ص  5درس  ه مورد کافی است. سنمره،  ذکر 5/1هر مورد 

حاکمیت بر آبراه مهم اروند رود، دسترسي و تسلط بر خلیج فارس و جدايي جزاير سه گانۀ ابوموسي، تنب  -1(ب
 کوچک و بزرگ و استان خوززستان از ايران

 تضعیف و نابودی انقالب اسالمي و جلوگیری از انتشار افکار انقالبي در میان مردم عراق و مسلمانان ساير کشورها؛ -2
 رسیدن به رهبری جهان عرب و ايفای نقش ژاندارمری در منطقه. -3

 141ص  12س در   نمره،  ذکر یک مورد کافی است. 0هر مورد 

 99ص 8درس              .             های اروپای شرقی بودبه دنبال گسترش مرزها و تسلط بر برخی كشورها و سرزمین ج(

7/3 

های ایران در شرق دریای كاسبی)خوارزم و ماروراءالنهر( و عهدنامه آخال و یا اشاره به از دست رفتن سرزمین  7

گسترش نفوذ اقتصادی روسیه و انعقاد قرارداد تجاری با ایران كه ضمیمه عهدنامه تركمانچای بود. و یا در صورت اشاره 

                                        43ص 3درس       گیرد.        نمره كامل تعلق میی سن به اتباع رویوسولی یا كاپیتوالساعطای امتیاز حق قضاوت كنبه 

1 

 7/0تعهد در پایتخت عراق.جنبش عدمناامن نشان دادن بغداد و جلوگیری از نشست سران  الف( 7

رویای صدام به این ترتیب و  زدبه مکان نزدیک محل نشست اصابت خود را هواپیمای در حال سقوط  عباس دورانب(

 171ص  15درس                                                                            7/0برای تشکیل نشست و ریاست بر آن به باد رفت.  

1 

 1 150ص  9درس                      7/0آن در ادارۀ امور كشورهای و مقابله با كارشکنی7/0برای كاستن از نفوذ و قدرت دربار  5

و دخالت در امور  7/0های دولت آمریکا علیه انقالب اسالمیها و توطئهعلت این اقدام را تداوم دشمنیدانشجویان  8

 138ص  11درس         7/0داخلی ایران از جمله اجازۀ ورود به محمدرضا شاه پهلوی برای سفر به آن كشور اعالم كردند.

1 

ازمان سبا پشتیبانی  7/0ازمان نقاب سوم به سته به رژیم شاپور بختیار موسران وابستعدادی از اف 1379در تیر  9

ی طراحی كردند. این توطئه اندكی پیش از اجرا كشف و خنثی ( و حکومت بعثی عراق كودتاییا)سی آمریکاسوسجا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             143ص 11سدر                                                                                                                                                   7/0شد.

1 

و بعد از آن مجلس سنا  یو سپس مجلس شورای مل  7/0عت نفت برداشته شد. ترین مانع بر سر راه ملی شدن صنمهم 10

 118ص  9درس                                                                                              (1)ملی شدن صنعت نفت را تصویب كردند.

7/1 

  7/0های روحی و روانی اختالل 7/0های اقتصادی ها وآسیبخرابی 7/0ها انسان كشته شدن میلیون 11

 105ص 8درس                                                                                                                                                                

7/1 

 و سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان شد. ف مبارزه تغییر كردهد -1 15
 بسیاری از روحانیون به مبارزات سیاسی روی بیاورند. .حضور امام خمینی )ره( در صحنۀ مبارزه موجب شد -5
 اقشار دیگری از جامعه نیز به مبارزان پیوستند.، عالوه بر روحانیون و دانشگاهیان -3
 تر شد.به عنوان مرجع دینی برجسته خمینیرهبری امام  -4
 در این زمینه توجه بیشتری نشان دادند. مبارزان به نقش و قدرت مذهب -7

 158ص 10درس                                                                                                    نمره،  ذکر دو مورد کافی است. 0هر مورد 
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 01 جمع نمره«                                                                    موفق و پیروز باشید »  

 




