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  )75/0( غلط  حیصح) الف  1
  26ص 2درس     25/0   حیصح-1
  91ص 7درس     25/0    غلط  -2
  108ص  8درس     25/0صحیح  -3
  )75/0(یجور کردن)ب

  95ص 7درس      25/0                     آیت اهللا مدرس..... ............................... »ب«    نهیبا گز- 1شمارة 
  36ص   3درس     25/0خان سپهساالر ن یحس رزایم ...................................  »ج«   نهیبا گز- 2 شمارة
  124ص  9درس      25/0                    فضل اهللا زاهدي ................................... »الف«نهیبا گز -3 شمارة

  )75/0(یخال يجا)ج
  94ص 7 درس        25/0     ترکیه -1
  110ص 8درس          25/0انگلیس  -2
  )5/0(يا نهیچهار گز) د
  84 ص 6درس    25/0  پیمان صلح ورساي - »ج« نهیگز -1
  123 ص 9 درس   25/0 طراحی نقشه کودتا به همراه حمایت مالی و سیاسی -»د« نهیگز -2

  )5/0(پاسخ کوتاه  )هـ
  120ص  9درس  5/0 برنامه اقتصاد بدون نفت -1

3  

با هدف آموزش علوم و فنون جدید به به عنوان نخستین مدرسۀ عالی در ایران کبیر و به همت امیر نوندارالف) الف  2
  54ص4درس                     نمره                                                       1.دانشجویان ایرانی در داخل کشور بنیان نهاده شد

 ۀسیاست موازن منفی می گویند که در نقطه مقابل موازنۀرا هاي سلطه جو  بر امتیاز خواهی دولتایستادگی در برابه )ب
  116ص 9درس                                نمره 1. .می باشدتسلیم در برابر قدرت هاي بزرگ و اعطاي امتیاز سیاست که  مثبت

2  

صنایع جدید، بسط شبکه حمل و نقل و ارتباطات، خیلی زود به آلمان با تأسیس و توسعه مدارس و دانشگاها، برپایی   3
  .یکی از پیشروترین کشورهاي اروپایی در زمینه صنعت تبدیل شد

                       80ص  6درس       .                                                                                                  نمره،  ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد     

1  

حل  -3حمایت نکردن بزرگان و رؤساي طوایف از خاندان صفوي؛  -2موروثی شدن سلطنت در خاندان او؛ -1)الف  4
                        اختالف مذهبی با دولت عثمانی

  17ص  2درس                                                                                                                 .،  ذکر دو مورد کافی استنمره 5/0هر مورد 
 -؛جنگ تبلیغاتی شدید - ؛ـ نظامیهاي سیاسی  قراري اتحادها و پیمانبر -؛هاي تسلیحاتی، علمی مسابقه) ب

  109ص  8درس                            .نمره  ذکر دو مورد کافی است 5/0 هر مورد                       .با یکدیگر هاي اقتصادي رقابت

3  

    »ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم«  
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نفر انسان بر اثر  ونیلیم 50تا  40حدود -2؛ بشراست خیتار دادیرو نیتر  و مخرب نیتر  دوم مهلک یجنگ جهان-1) ج  
جنگ شده  ریکه در گ ایآس یجنوب شرق يکشورها یو برخ ییاروپا ياز کشورها ياریبس- 3 ؛جنگ کشته شدند نیا

 يها يماریب،یگرسنگ-5؛ دیرس یفراوان ياقتصاد يها بیجنگ آس ریدرگ يبه کشورها-4؛دندیبودند، به شدت صدمه د
از مردم جهان را  ياریاز جنگ بود که بس یناش يها بتیمص گریاز د زین یو روان یروح يها و اختالل یآوارگ یا،يمسر

  107ص 8 درس                                                      .است ینمره، ذکر دو مورد کاف 5/0مورد  هر                     .به شدت آزار داد

  

نگاران در  در دوران پیش از مشروطه به دلیل ماهیت استبدادي حکومت قاجار و نبود آزادي بیان، برخی از روزنامه  5
هایی از آنها به صورت مخفیانه به داخل ایران  نسخهو هایی به زبان فارسی کردند  روزنامه اپچخارج از کشور اقدام به 

   12ص  1درس                                                                                                                                        نمره 1. می رسید
  .نبود آزادي بیان و انتشار روزنامه در خارج از کشور اشاره شود کافی استو  استبداد  به مفهوم :کلید واژه

نگاران   روزنامه. در ایران شدتوسعۀ فعالیت هاي روزنامه نگاري  گسترش سریع نشریات وباعث  مشروطه انقالب
، وطن آزادي، آدمیت، برابري، عدالت، بیداري، حقوق، ترقی،مثل مشروطه خواه با شور و شعف فراوان دربارة مفاهیمی 

  68ص  5درس                                                                                                    نمره  1.مطلب می نوشتند... استقالل و 
، برابري، آدمیت، عدالت، بیداري، اري و دو مورد از اصطالحات آزادياشاره به گسترش فعالیت روزنامه نگ :واژهکلید 

  .کافی است...استقالل و 

2  

    75/0. اخراج نیروهاي بیگانه، رفع ناامنی و بی عدالتی و برقراري امنیت، مبارزه با خودکامگی و فساد - الف  6
  91ص   7درس                                                                                                                                                                

یروهاي دولتی به فرماندهی رضاخان خیانت دولت شوروي، بروز اختالف در میان سران نهضت جنگل و حملۀ ن - ب
  91ص  7درس                                                                                                                                                         75/0

5/1  

    سؤاالت تشریحی  
ها  دربارة کاهش بیکاري و تورم و پایان دادن به اعتصاب هاي خود ا تا حدود زیادي به وعدهچون موسولینی در ایتالی  7

  100ص  8درس .          ود می بالیدنداز اینکه کشورشان در ردیف قدرت ها بزرگ قرار گرفته بود به خمردم و . عمل کرد
1 

شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و از اختیارات نامحدودي برخوردار بود؛ عزل و نصب مقام هاي حکومتی و اعالم   8
  . به شمار می رفت شاهجنگ و صلح از جملۀ اختیارات اساسی 

  .رأس هرم قدرت،اختیارات نامحدود،عزل و نصب مقام هاي حکومتی،اعالم جنگ و صلح:کلید واژه
  37ص 3درس                                                                                                                 .       ، ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد   

1  

، از محمدرضا ادارة امور کشوهاي آن در  ارشکنیمصدق براي کاستن از نفوذ دربار و مقابله با کمحمد دکتر  1331در تیر   9
چون شاه با این تقاضا مخالفت کرد، او از مقام خود استعفا  ،شاه خواست وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به او بسپارد

وزیري   اهللا کاشانی ضمن مخالفت با نخست در پی این رویداد آیت. درنگ قوام را مامور تشکیل دولت کرد شاه بی. نمود
  . ه مبارزه فراخواندقوام مردم را ب

5/1 

    »ومسادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ «  
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هاي دربار، درخواست وزارت جنگ، مخالفت شاه، استعفاي مصدق،  کاستن نفوذ دربار، مقابله با کارشکنی:کلیدواژه  
    .اشانینخست وزیري قوام، اعالم فراخوان مبارزه، رهبري آیت اهللا ک

  120ص 9درس                                                                  .                                                موردکافی است 6نمره، ذکر 25/0هر مورد 

  

  بخش انتخابی  -ب  
  .ال اول را تصحیح نماییدؤس 4ال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط ؤس 4مصحح گرامی اگر دانش آموز به بیش از 

  

اند که آن را  به قوانینی دست یافته ،مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث و مطالعۀ علل و نتایج رویدادها  10
  6ص 1رس د                                                                                                                          .   نامند حکمت تاریخی می

1 

ایرانی، تقاضاي بازار جهانی، فرش هاي زیبا و متنوع، هنرمندي و ظرافت بافندگان  ارزانی نیروي کار، طرح و نقش  11
  .         سرمایه گذاري خارجی در تولید و تجارت

  52ص4درس                                                                                                                           .مورد کافی است دو، ذکر  5/0هر مورد 

1 

اختالفات آلمان و فرانسه، مسابقه تسلیحاتی، رقابت بر سر مستعمرات، اقدام براي توسعۀ نفود و دخالت در منطقه شبه   12
                    جزیرة بالکان  

  80ص6درس                                                                                                                             .، ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد 

1  

  5/0.و تصمیماتش ضمانت اجرایی الزم را نداشت 5/0فاقد قدرت کافی براي تحقق اهداف خود بود جامعه ملل   13
  97ص 8درس                                                                                                                                                                 

1  

  ؛ ا می کردندجنایات حکومت پهلوي را افش ـ ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی  14
  .هاي امام با شتاب بیشتري در ایران منتشر شد و پیام ـ امکان مالقات مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمد

  134ص 10درس                                                                                     .                              است یمورد کاف یکنمره، ذکر  1هر مورد 

1  

هاي نظامی  اعطاي کمک -؛)ساواك(تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور- ؛)سنتو( پیوستن ایران به پیمان بغداد -  15
  .اجراي بعضی اصالحات در ایران  - و مالی به ایران؛

  125ص  10درس                                                                                                     .است یمورد کاف دونمره، ذکر  5/0هر مورد 

1  

میان مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان تشکیل  ها رسیدگی به اختالف با هدفو  25/0)ره(امام خمینی به فرمان   16
  144ص 11درس                                                                                                                                                75/0. شد

1  

تشویق برادران، همسران و فرزندان خویش براي حضور در  -2 هاي اول جنگ؛ حضور در خط مقدم جبهه در سال-1  17
 -5 ها؛ از رزمندگان مجروح در بیمارستان پرستاري - 4 تهیه و آماده سازي خوراك و پوشاك رزمندگان؛ -3 جبهه؛

  .پاسداري از حریم خانواده در غیاب همسران رزمنده
   156ص 12درس                                                                                                 .است یمورد کاف دونمره، ذکر  5/0هر مورد 

1  

  24  . ضمن خسته نباشید به همکاران محترم، نظر آنان در تصحیج اوراق صائب است  
در پاسخ به سؤاالت، فقط به موارد ذکر شده در  اناین است که اگر دانش آموز کلید واژهمنظور از  :توجه 

 .نمره کامل تعلق بگیرد، دناشاره کرده باش کلید واژه




