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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

١ 

  

  )75/0( غلط  حیصح) الف  1
  12ص 1درس      25/0 حیصح-1
  63ص 6درس    25/0  حیصح -2
  116ص 9درس      25/0غلط     -3
  )75/0(یجور کردن)ب

  3ص  1درس  25/0یناظم االسالم کرمان »ج«نهیبا گز- 1شمارة 
  55ص   4درس 25/0هیحسن رشد رزایم» الف«نهیبا گز- 2 شمارة
  62ص  9درس 25/0خلیل طهماسبی » د«نهیبا گز -3 شمارة

  )75/0(یخال يجا)ج
  93ص 7درس           25/0انگلیس -1
  111ص 8درس          25/0  کایآمر -2
  118 ص 9درس     25/0 هندوستان-3
  )5/0(يا نهیچهار گز) د
  26ص    2درس     25/0    سلطنت  یمنشأ اله ینف -  »ج«نهیگز -1
  109ص    8درس     25/0نظامیبرخورد مستقیم  -»الف« نهیگز -2

  )5/0(پاسخ کوتاه  )هـ
  13ص  1درس  5/0 آرشیو ملی -1

25/3  

کریم خان زند برخالف سنت معمول از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد و خود را وکیل مردم ایران یا وکیل الرعایا  )الف  2
  20ص2درس                                                                                                                                               نمره 1. خواند

موجب کاهش رونق بود، اما این کار هانجام گرفتریعشا یرزم يرویبا هدف مهار کردن نکه اقدامات رضاشاه  ازیکی )ب
                                              94ص 7درس                                                                     نمره 1.نه شدگایبه ب یاز نظر دام رکشو یو  وابستگ يمداردا

2  

بود و شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت  يمطلقه و استبداد یپادشاه،از انقالب مشروطه شیتا پ رانیا یحکومت نظام  3
  37ص 3درس .)است یبه مفهوم استبداد و قدرت مطلقه اشاره شود کاف(نمره 1. نامحدود برخوردار بود اراتیو از اخت

  کشور شدند و درصدد برآمدند که حکومت ةادار ةویش رییبا انقالب مشروطه خواهان تغ رانیمردم ا طیشرا نیا در

2  

    »در صفحۀ دوم حیتصح يراهنماادامۀ «   
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٢ 

  

در  یمل يخود در مجلس شورا ندگانیمشروطه در چارچوب قانون و تحت نظارت نما یقاجار را به سلطنت ۀخودکام  
  61ص  5درس                  .)است یمشروطه و قانون و مجلس اشاره شود کاف یبه مفهوم حکومت سلطنت(  نمره 1.آورند

  

  60، ص  4درس   )5/0(. ی بودمدرن غرب ياروپا و اخذ فناور یتمدن يها شرفتیبا پ ییآشنا شاه هدف ناصرالدین - الف  4

  60، ص  4درس                           )5/0. (به آن بودناصرالدین شاه فراوان  ۀعالقی در ایران،رواج عکاس لیاز دال یکی- ب

1  

  .دیجد يها ظهور قدرتیی گرا یمل شهیرشد اند-2تداوم و گسترش استعمار؛ -1)الف  5
  )دیجد يها ظهور قدرتیی، گرا یمل شهیرشد اند، گسترش استعمار تداوم استعمار،(: کلید واژه

   76ص  6درس                                                                                                        .، ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد  
 جادیا ایتالیادر  يقدرتمند و متمرکز یحزب خواستند دولت تک یه مد کودنی بافراط يگرا یگروه مل کها ی تسفاشی)ب

    .قائل نبودند يارزش و اعتبار یو دموکراس يآزاد يآنها برا. کنند
ي،اعتبار قائل نبودن به آزادي، اعتبار متمرکز ، دولتقدرتمنددولت  ی،حزب دولت تک ی،افراط ،ییگرا یمل(: کلید واژه

  99ص 8درس                                                                 . ، ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد ) قائل به دموکراسی
ایران و انگلیس از پرداخت  نفت از طریق منع شرکت یا تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده - )ج

  ؛العاده دستمزد آنان فوق
  ؛و تهدید نظامی) بنادر ایران( یاـ فرستادن کشتی هاي جنگی خود به خلیج فارس 

   ؛ـ طرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی
.   خرید نفتتحریم  یات نفت خارج کردن سرمایه هاي شرک یاـ تهدید اقتصادي ایران با تعطیلی شعب بانک انگلیس 

  119ص  9درس 1                                                                                                       .    ، ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد 

3  

ي ا العاده فوق تیاهم يانرژ نیمنبع تأم نیتر نفت به عنوان مهم ر،یسال اخ صد کیو گسترش صنعت در  شرفتیبا پ  6
 ياز گذشته برا شیبه منابع نفت و تسلط بر آن را ب یو ارزش دسترس تیاول و دوم اهم یجنگ جهان.افتی

نظرات خارج از کتاب بر اساس کلید واژه  نمره داده ( یا .قدرتمند جهان آشکار ساخت يو رهبران کشورها استمدارانیس
   .)شود

اشاره به تحوالت منفی  یا... مثل تحوالت اقتصادي،رونق اقتصادي، افزایش درآمد کشور و : اشاه به تحوالت مثبت( :کلید واژه
  )...مثل دخالت بیگانگان، استعمار، نفوذ خارجی و 

  112ص 9درس                                                                                                                      .    ، ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد 

1  

    »ومسدر صفحۀ  حیتصح يادامۀ راهنما«   
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٣ 

  

    سؤاالت تشریحی  
    120ص 9درس                        25/0.مردم را به مبارزه فراخواند 5/0قوام، يریوز  با نخست ضمن مخالفت یکاشان اهللا تیآ  7

  . کنم در پیکار شرکت میکنم و خودم کفن پوشیده، با ملت  گیري نکند، اعالم جهاد می اگر قوام کناره: یا اشاره به جمله
75/0 

  5/0.دانست یاو به قدرت م دنیرس يبرا يکار را  ابزار نیا 5/0که از رضاخان داشت،  یمدرس با شناخت اهللا تیآ  8
  92ص 7درس                                                                                                                                                                  

1 

 1  102ص  8درس                         5/0. و سیاست خارجی تهاجمی در پیش گرفت 5/0به کشوري نیرومند تبدیل شد. ژاپن  9

نفر انسان بر اثر  ونیلیم 50تا  40حدود - 2   ؛بشراست خیتار دادیرو نیتر  و مخرب نیتر  دوم مهلک یجنگ جهان-1  10
جنگ شده  ریکه در گ ایآس یجنوب شرق يکشورها یو برخ ییاروپا ياز کشورها ياریبس -3   ؛جنگ کشته شدند نیا

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

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

1  

    بخش انتخابی -ب  
حل اختالفات  - 3 ؛ياز خاندان صفو فیطوا ينکردن بزرگان و رؤسا تیحما -2شدن سلطنت در خاندان او؛  یموروث -1  11

  17ص 2درس                                                       .است ینمره، ذکر دو مورد کاف 5/0مورد  هر   .یبا دولت عثمان یمذهب
1 

 یکمک خواه ادیفر يگریو د 5/0ها  روس دیجد یارض يگلستان و ادعاها ۀدر عهدنام يمشخص نبودن خطوط مرز  12
   5/0.بودند ها قرار گرفته گلستان تحت سلطه و ستم روس ةمعاهد ۀبود که به واسط ییمردم مسلمان شهرها و روستاها

  . ، ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد ) ها مشخص نبودن مرز، ادعاي ارضی، کمک خواهی، ستم روس(: کلید واژه  
                                                                       42ص3درس                                                                                                                                                                  

1 

به دلیل حمله پیاپی زیر دریایی آلمانی به ناوگان آمریکا و غرق کردن کشتی این کشور موجب آن شد که کنگره ایالت   13
  87ص6درس.                                                                                                               متحده به آلمان اعالن جنگ کند

1  

 يروهاین يشرویپ د،یرس یبه آنها م رانیخاك ا قیکه از طر 5/0 کا،یانگلستان و آمر یحاتیو تسل یتدارکات يها کمک  14
  104ص 8درس                                                                                                                      5/0.درا متوقف کردن یآلمان

1  

  ؛شوندگان کنندگان و انتخاب انتخاب طیمسلمان بودن و مرد بودن از شرا دیبرداشتن دو ق) الف  15
  .یآن به سوگند خوردن به کتاب آسمان لیو تبد  دیسوگند خوردن به قرآن مج دیحذف ق) ب

  126ص  10درس           .                                                                                       است یمورد کاف یکنمره، ذکر  1هر مورد 

1  

    »مچهاردر صفحۀ  حیتصح يادامۀ راهنما«   
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٤ 

  

  نداشته است؛  يا جهینت يازهار یکار آوردن دولت نظام يرو -1  16
  ؛ .هستند يخود مصمم و جد يمتحد و در اطاعت از رهبر رانیا مردم -2
  . باشدغیر از محمدرضا شاه  يگرید ةبه فکر مهر دیبا رانیحفظ منافع خود در ا يبرا کایآمر -3

  135ص 10درس                       .                                                                        است ینمره، ذکر دو مورد کاف 5/0هر مورد 

1  

از جمله اجازه ورود  رانیا یو دخالت در امور داخل 5/0ی انقالب اسالم هیعل کایدولت آمر يها و توطئه ها یتداوم دشمن  17
دشمنی آمریکا، توطئه هاي آمریکا، دخالت در امور ایران، (: کلید واژه       5/0فر به این کشورسبه محمدرضا شاه براي 

  138ص 11درس                                                         .، ذکر دو مورد کافی است 5/0 هر مورد) اجازه سفر محمدرضا شاه

1  

  ؛در روند جنگ) ره(خمینی امام  نیکامل مردم و مسئوالن از فرام تیتبع )الف  18
  ی؛رانیجوانان ا انیدر م یشهادت طلب یۀجهاد و روح ةزیانگ تیتقو)ب
  ؛فرماندهان و رزمندگان یۀروح تیمسلح و تقو يروهاین انیاتحاد م )پ
  .مردم و مسئوالن  يجنگ برا ۀمسئل افتنی تیاولو )ت

  155ص 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  انمنظور از کلید واژه این است که اگر دانش آموز :توجه 

 .نمره کامل تعلق بگیرد، دناشاره کرده باش کلید واژه




