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غلط) ج                               غلط                 ) ب                        صحیح               ) الف 1  
صحیح) و                                 غلط                 ) ه                    صحیح                       ) د  

5/1  

پیشوا) ج                                              1907) ب                حکمت تاریخی            )الف 2  
بیت المقدس) و                            حقوق بشر             ) ه           انقالب سفید                       ) د  

5/1  

) سازمان چریک هاي فدایی خلق( 4) ج)                 ترکمانچاي( 1) ب        )                        صفویان( 2) الف 3  
)مروارید( 2) و)                فروردین 12( 3 )ه)                              دومانقالب ( 2) د  

5/1  

)5/0(میرزا محمدجعفر خورموجی ) الف 4  
)5/0(صدرالدین محمد بن قوام شیرازي معروف به صدرالمتألهین ) ب  
) 25/0(و مدرسه شیخ لطف اهللا ) 25/0)(نوشتن یک مورد(مدرسه چهارباغ مشهور به مدرسه مادر شاه ) ج  
)5/0(کمیته انقالب اسالمی ) د  

 

2 

کتاب هاي . ن رواج چشمگیري داشت تاریخ از جمله علومی بود که در عصر ایلخانان و تا حدودي دوره تیموریا 5
تاریخی به جا مانده از دوران مذکور به زبان فارسی ، در زمره بهترین تاریخ نگاري هاي جهان اسالم تا آن زمان 

.به حساب می آیند  
عالقه مندي ایلخانان و فرمانروایان تیموري به جاودانه ساختن کشور گشایی و موفقیت هاي سیاسی و نظامی  

.دآگاهی رجال ایرانی، بر رشد و شکوفایی تاریخ نگاري در آن عصر  تاثیر بسزایی گذاشتخود و خو  

1 

75/0 فرانسه، هلند، انگلستان 6  

مجلس  -2و ) 25/0(منشأ الهی سلطنت نفی -1: انگلستان این بود که » انقالب با شکوه«بزرگترین دستاورد  7
)25/0.(ه شدمنشأ قدرت و تعیین کنندة اختیارات پادشاه شناخت  5/0  

به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش ، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات : محاکم عرف  8
این محاکم را قضات و مأمورانی اداره می کردند که از مقام هاي حکومتی فرمان می ) 5/0(درسیدگی می کردن

) 5/0.(بردند و حقوق می گرفتند  
1 
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. از دست رفتن مناطق حاصلخیزي در عهدنامه هاي مختلف به خصوص معاهده هاي گلستان و ترکمنچاي -1 9
واگذاري امتیازات اقتصادي گوناگون به بیگانگان، به خصوص روسیه و -3. اعطاي حقوق ویژه تجاري  -2

بروز قحطی هاي  -5. کاالهاي خارجی و حمایت نکردن دولت از صنایع داخلی واردات بی رویه -4. انگلستان
در چنین شرایطی حکومت قاجار براي تامین مخارج روز  - 6. بزرگ و کمبود و گرانی آذوقه به خصوص نان

افزون به ویژه هزینۀ هنگفت سفر شاهان به اروپا، اقدام به فروش مناصب حکومتی ، باال بردن مالیات ها و 
ستقراض از روسیه و انگلستان کرد که نه تنها بر وخامت وضعیت اقتصادي افزود بلکه خشم و نفرت بیشتر ا

. مردم را نیز بر انگیخت  
)5/0هر مورد  –مورد کافی است  3نوشتن (  

5/1  

... وجود فرهنگ کهن استبدادي، یعنی تفکر و روحیۀ انحصار طلبی، خود محوري، بی اعتنایی به قانون و -1 10
.مانعی اساسی در مسیر تحقق هدف هاي مشروطه خواهی بود  

فقدان تشکیالت منظم و منسجم اداري و اقتصادي به حکومت مشروطه اجازه نمی داد که حاکمیت ملی را -2
.ر کند و برنامه هاي خود را پیش ببرددر سرتاسر کشور برقرا  

مداخله و فشار کشور هاي خارجی-3  
)5/0هر مورد  –مورد کافی است  2نوشتن (  

1 

احداث خط آهن سراسري     -3ایجاد ارتش منظم                      - 2بازگشت به حکومت استبدادي        -1 11  
)25/0هر مورد  –ورد کافی است م 3نوشتن (یک شکل کردن لباس ها و کشف حجاب   -4  75/0  

به موجب این قرارداد ، اداره امور دارایی و برخی از ادارات و وزارتخانه هاي ایران در اختیار  –) 25/0(انگلیس  12
مسئولیت تجدید سازمان و ایجاد ارتش یکپارچه ایران و تامین اسلحه و تدارکات . انگلستان قرار می گرفت

در عوض انگلستان متعهد می شود که وامی در اختیار دولت ایران قرار . سی داده می شدآن به افسران انگلی
)25/0هر مورد  –مورد کافی است  3نوشتن . (دهد تا تحت نظارت کارشناسان انگلیس هزینه شود  

1 

مه، تولید با اجراي این برنا -. استوار بود) 25/0(و سالح هاي جنگی ) 25/0(بر تولید کاالهاي سرمایه اي  13
نوشتن خالصه اي از ( ماشین آالت صنعتی ، نفت ، فوالد و زغال سنگ به طرز فوق العادي اي افزایش یافت 

)5/0این مورد   
1 

در دوران اشغال ایران، دولت هاي آمریکا و شوروي براي کسب امتیاز استخراج نفت از جمله نفت شمال به  14
ین میان نمایندگان مجلس شوراي ملی به پیشنهاد دکتر مصدق در ا) 25/0. (شدت با هم رقابت می کردند

طرحی را به تصویب رساندند که دولت را از مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورهاي خارجی در خصوص نفت ایران 
) 5/0.(بدون تأیید و تصویب مجلس منع می کرد  

75/0  

 ادامه راهنماي تصحیح درصفحه سوم 
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نقض  –مشروعیت بخشیدن بر تسلط بیگانگان بر منابع و صنعت نفت  –نادیده گرفتن حقوق مادي مردم ایران  15
)5/0هر مورد  –مورد کافی است  2نوشتن . (حاکمیت ملی و استقالل کشور  1 

)25/0. (ر حکومت می شدو افزایش نفوذ بهائیان د)  25/0(موجب تضعیف اسالم  16  5./  

) 5/0.(ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی ، مصاحبه و سخنرانی، جنایات حکومت پهلوي را افشا می کردند 17  
) 5/0.(امکان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد و پیام هاي امام با شتاب بیشتري در ایران منتشر شد  1 

اما با عنایت )  25/0. (و خارج کردن آمریکاییان بازداشتی از ایران بود) 25/0(هران تسخیر چند مرکز در ت 18
خداوند وقوع توفان شن و کاهش دید خلبانان آمریکایی باعث سقوط چند فروند بالگرد نظامی و کشته شدن 

)25/0.(تعدادي از نیروهاي مهاجم شد  
75/0  

تسلط بر خلیج فارس و جزایر سه گانه ابوموسی ، تنب کوچک  حاکمیت بر آبراه مهم اروند رود، دسترسی و-1 19
.و بزرگ و استان خوزستان از ایران  

تضعیف و نابودي انقالب اسالمی و جلوگیري از انتشار افکار انقالبی در میان مردم عراق و مسلمانان سایر -2
.کشور ها  

  .رسیدن به رهبري جهان عرب و ایفاي نقش ژاندارمی در منطقه-3
)5/0هر مورد خالصه  –مورد کافی است  2شتن نو(  

1 

خداقوت همکار محترم                                                                   جمع نمره                                                                
                   

20 
 
 
 
 
 




