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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

   

١ 

  

  25/0هر مورد  )الف  1
  108ص  8درس  غلط             -3             37ص  3صحیح        درس  - 2                 2ص 1درسصحیح           -1

  25/0هر مورد  )ب
    89ص  6درس         وثوق الدوله) هـ(  - 2                  3ص   1درس    محمدحسن خان اعتمادالسلطنه )ج( -1
  91ص    7سیدضیاءالدین طباطبایی درس) الف( -3
  25/0هر مورد  )ج
  111ص 8درس مصر      -2                                     43ص 3 درس    رود ارس  -1
  25/0هر مورد  )د
       92ص 7درس  .نظام جمهوري درکشور شد خواستار)ج(گزینه  -2     84ص   6درس    فرانسه و لهستان) ج (گزینه -1

  نمره 5/0) هـ
ها مانند کشف حجاب، تغییر لباس،  هاي مبارزه با سنت به مصداق(.هاي اسالمی پرداخت به مبارزه با همه سنت -1

      94ص  7درس   .)محدود کردن روحانیان و تعطیلی دفاتر شرعی نیز اشاره شد نمره کامل داده شود

3  

  )75/0(149ص  12درس       )جنگ هشت ساله ایران و عراق(هجوم ارتش بعثی عراق به ایران   :جنگ تحمیلی) الف  2
  )75/0( 116ص  9درس  .هاي سلطه جو در برابر امتیازخواهی دولتایستادگی : سیاست موازنه منفی)ب

5/1  

3  
  

حکومت (مند و کارآمدحکومت قانون  -برپایی مجلس شوراي ملی –تدوین قانون اساسی  –برابري  –آزادي  )الف
    61ص 5درس   )25/0ذکر چهار مورد، هر کدام (. تشکیل احزاب و گروه ها-رشد سریع نشریات - )مشروطه

یک شکل -5اسکان عشایر -4راه آهن سراسري  احداث-3ایجاد ارتش منظم -2باز گشت به حکومت استبدادي -1 )ب
    94-93ص  7درس       )25/0ذکر دومورد هر کدام (. ها وکشف حجاب کردن لباس

2  

شاه و نیاز تشکیالت نظامی به نیروي رزمنده به کاهش شدید نیروي  هاي داخلی و خارجی در زمان نادر تداوم جنگ -  4
                                            22ص 2درس) کاهش نیروي انسانی –هاي داخلی و خارجی جنگ: بخش اول کلید واژه(. دانسانی در بخش کشاورزي انجامی

دراوایل دورة قاجار صنایع دستی در ایران رشد و  ،هاي داخلی رسیدن قاجاریه و فروکش کردن جنگ با به قدرت -  
  49ص 4درس ) به قدرت رسیدن قاجار –هاي داخلی  فروکش کردن جنگ:بخش دوم کلید واژه. (رونق گرفت

  )فروکش کردن جنگ رونق صنایع دستی  –تداوم در جنگ عدم رونق کشاورري  :بخش سوم کلید واژه( –
  )دهد نمره را به خود اختصاص می1هربخش ( 

3  

  نمره 25/0    76ص 6درس .)ذکر یک مورد کافی است(انقالب کبیر فرانسه یا انقالب صنعتی )الف  5
  نمره  25/0      77ص 6س در.) کردند می )یضارتعا شبنج( ای با آنها مبارزه(یا . دندرک یم تمواقم اهنآ دورو رباربرد) ب
استعمارگران نظرشان به ایران جلب ( ثیر منفی داشتتأ .)اقتصاد کشور را متحول کرد( .ثیر مثبت داشته استتأ )ج

  نمره 25/0         112ص 9درس.) مثبت یا منفی کافی است اشاره به تأثیر.)(شد
ذکر هر مورد از مضامین )(...و وحدت و یکپارچگی سرزمین - پیروي از رهبر و ولی فقیه- عشق به میهن :واژهکلید( )د

  نمره 25/0       12درس  .) فوق یا هم معنا بودن با این مفاهیم نمره کامل را به خود اختصاص می دهد

1  

  راهنما در صفحه دوم مۀادا  
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

   

٢ 

  

  :مدارك تاریخیکاربست شواهد و   6
همچنین شرط مرجعیت از یا  .جمهور بود و سپردن ریاست هئیت دولت به رئیسوزیري  ذف منصب نخستح) الف

  )5/0(. )   ذکر یک مورد کافی است .    (شرایط رهبري حذف شد
  )5/0(گذار جمهوري اسالمی  از دنیا رفتن بنیان )ب
  )5/0(اي، رهبر انقالب  خامنه حضرت آیت) ج
  144ص  11درس      )5/0(اي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و اعضاي شوراي عالی قضایی عده) د

2  

   سؤاالت تشریحی  

تلفات روسیه و آلمان در این جنگ بیش از سایر . میلیون نفر انسان بر اثر این جنگ کشته شدند 50تا  40حدود   7
کشورهاي جنوب شرقی آسیا که در گیر جنگ شده بودند، به بسیاري از کشورهاي اروپایی و برخی از . کشورها بود

هاي  وارگی و اختاللهاي مسري، آ گرسنگی، بیماري. سیدهاي اقتصادي فراوانی به آنها ر شدت صدمه دیدند و آسیب
  .هاي ناشی از جنگ بود که بسیاري از مردم جهان را به شدت آزار داد روحی و روانی نیز از دیگر مصیبت

هاي  اشاره به گرسنگی و بیماري/ نمره  5/0هاي اقتصادي  اشاره به آسیب/ نمره    5/0اشاره به کشتار وسیع  :کلید واژه(
  107ص 8درس   ).  ذکر دو مورد کافی است  ( 5/0روحی و جسمی 

1  

 1  158ص  12درس                  نشینی به مرزها و تعیین متجاوز عقب  8

حضور امام خمینی در صحنۀ مبارزه موجب شد بسیاري از  -2   . ف نهایی مبارزان شدسرنگونی رژیم پهلوي هد –1  9
عالوه بر روحانیون و دانشگاهیان،اقشار دیگري از جامعه نیز به جمع  - 3.     رندروحانیون به مبارزات سیاسی روي بیاو

مبارزان به نقش و قدرت مذهب  -5.   ته تر شدرهبري امام خمینی به عنوان مرجع دینی برجس –4.   مبارزان پیوستند
    128ص 10درس.) نمره کافی است 5/0کدامهر  ،مورد ذکر دو(.         شان دادنددر این زمینه توجه بیشتري ن

 

1  

امکان مالقات  - کردند؛  ی جنایات حکومت پهلوي را افشا می، مصاحبه و سخنرانان با استفاده از امکانات تبلیغیایش  10
  .شتاب بیشتري در ایران منتشر شد هاي امام با با رهبري انقالب فراهم آمد و پیاممبارزان 

  134ص 10درس ) نمره1، وردذکر یک م(  

1  

ترانه و شمال آفریقا را در سر و تسلط بر دریاي مدی 75/0 موسولینی سوداي احیاي دوبارة امپراتوري روم باستان   11
 100ص 8درس   75/0 .پروراند می

5/1  

العاده دستمزد  از پرداخت فوق منع شرکت نفت ایران و انگلیس،( تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده یا  12
طرح شکایت از ایران در  -هاي جنگی خود به خلیج فارس و بنادر ایران و تهدید نظامی؛ فرستادن کشتی -؛ )آنان

هاي شرکت نفت و  ب بانک انگلیس، خارج کردن سرمایهتعطیلی شعتهدید اقتصادي ایران با  - المللی؛ مجامع بین
  )   نمره 1ذکر دو مورد هر مورد (  119ص  9درس . از ایران تحریم خرید نفت

2  

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

در 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 کلید واژه




