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 ١

 
: پاسخ سؤاالت بخش الزامی   1  

)25/0(غلط ) د)               25/0(صحیح ) ج)            25/0(غلط ) ب)          25/0(صحیح ) الف  
1  

)    25/0)(سلطان محمد( 1) ب)                     25/0)(الب ارسالن ( 5)الف  2  
) میرزا رضا کرمانی(  2) د     )                                           بابر( 3)ج   

1  

)       25/0(بی طرفی ) ب)                                25/0(حرمسرا)الف  3  

)     25/0( نهضت مقاومت ملی ) د)                         25/0(آسیاي صغیر ) ج  1  

) )     25/0)(فرانسه( 2)ب)    25/0)(انتقال پایتخت از تبریز به قزوین(4)الف  4  
)25/0)(حمله آلمان به لهستان( 2)د)                                               25/0)(پاریس(3)ج  

1  

  )نمره1( .است کشور آن به مربوط معتبر و ارزش با مدارك و اسناد نگهداري محل کشور هر ملی آرشیو) الف  5
 در خورده شکست و پیروز هاي دولت جمله از ،مختلف کشورهاي از نمایندگانی از جنگ جهانی اول پس) ب

 نهایی پیمان مذاکره، ها ماه از پس .آمدند هم گرد پاریس ورساي کاخ در صلح قرارداد عقد هدف با جنگ،
 له صحیح در موردمیک ج(.رسید امضا به مغلوب کشورهاي با بود، جداگانه قرارداد چندین شامل که صلح،

  )نمره1( .قرارداد نمره کامل تعلق گیرد 

2  

 )   5/0یک مورد (دار الطباعه دولتی و دار الترجمه همایونی – 2دارالفنون  همدرس -  1) الف  6
   5/0.بود سرزمین آن هاي پرستشگاه و معابد غارت طریق از هند فراوان ثروت به دستیابی )ب
 در ایشان تجمع با و 25/0برگرداند ایران به را مغوالن هجوم برابر در متواري دانشمندان از بسیاري وي )ج

      25/0.کرد هموار را آنها علمی هاي فعالیت زمینه مراغه علمی رصدخانه مرکز
پادشاهان  حمایت - 3در این دوره   امنیت ثبات و - 2 عصرتیموري فاخر معماري تجارب از برخورداري - 1) د
  )  5/0یک مورد (

  صفوي خاندان از طوایف رؤساي و بزرگان نکردن تحمای2- 2او  خاندان در سلطنت شدن موروثی -  1 )ه 
  )  5/0یک مورد ( عثمانی دولت با مذهبی اختالفات حل -  3 

5/2  

 5/0. دهد قرار خود کار دستور در را اسالم اجراي قوانین که بود حکومتی برقراري جمعیت این هدف )الف  7
  1      5/0ضدشیعی  هاي نوشته و اتهام افکار به )ب 

 قدرت اعمال براي اي، حرفه و ثابت ارتش و کارآمد اداري نظام مانند الزم، ابزارهاي ادشاهان قاجار فاقدپ – 1  8
نفوذ  – 4 ایالت نظامی و سیاسی قدرت - 3شیعه  مراجع و روحانیت دینی و اجتماعی نفوذ - 2 بودند مطلقه

 )    5/0دو مورد هر مورد (استعمارگر هاي قدرت و دخالت
1  

 از را هایشان شنیده و ها دیده ایران، به بازگشت از پس ایرانیانی که به اروپا مسافرت می کردند از یبرخ - 1  9
 و کردند بازگو خود هموطنان براي آنان، داري حکومت اصول ویژه به اروپاییان، تمدنی ترقیات و ها پیشرفت

 نیز -4 کتاب نشر رونق - 3ایران  به چاپ صنعت ورود  - 2. دادند رواج را خواهی مشروطه اندیشه مرور به
 )  5/0دو مورد هر مورد ( .کرد جدید افکار ترویج و نشر به شایانی کمک روزنامه انتشار

1  
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محمد علی شاه  جانشینی به میرزا، خردسالش،احمد پسر انتخاب - 2 سلطنت از شاه برکناري محمدعلی -  1  10
 براي موقت انتخاب دولت – 4. شود  خارج کشور از داد اجازه او به شده، برکنار شاه براي مقرري تعیین با - 3

 ) 5/0دو مورد هر مورد (اعدام شیخ فضل اهللا نوري  – 5 کشور امور اداره
1  

 صورت در5/0 .بود شمال به جنوب از انگلیسی نیروهاي سریع انتقال براي سراسري راهی ایجاد آن هدف  11
 شمال به سرعت به را خود نیروهاي توانستند می راه این از استفاده با ها انگلیسی ها، روس پیشروي
    5/0.شوند هندوستان به آنها نفوذ مانع و بفرستند

1  

  5/0  .شد جنگ وارد متفقین نفع به کشور این ناوگانش، به ها ژاپنی حمله از پس  12
  1 . کرد تصویب را عربی و یهودي کشور دو به فلسطین سرزمین تقسیم پیشنهاد  13
 بر تسلط بیگانگان - 3 کشور استقالل و ملی نقض حاکمیت -2ایران  مردم مادي حقوق گرفتن نادیده - 1  14

 )  5/0دو مورد هر مورد ( نفت صنعت و منابع
1  

    : انتخابیپاسخ سؤاالت   
  1   5/0. کرد لشکرکشی ایران به آسیا، غرب در فتوحات گسترش و 5/0 مغول قلمرو به بخشیدن نظم منظور به  15
 صنعت یک صورت و به 5/0کردند  خارج عشایري و روستایی حالت از را ایران بافی فرش اصیل هنر صفویان  16

  1   5/0. ملی درآوردند

 سلطنت الهی منشأ که بود ینا رسید، خود اهداف به بدون خشونت که انقالب این دستاورد ترین بزرگ  17
  1   5/0.شد شناخته پادشاه تیاراتاخ کننده تعیین و منشأ قدرت مجلس و 5/0نفی

 کشورها برخی با چندجانبه و دو هاي ن پیما بستن بر عالوه هیتلر رهبري به ها ي ناز خارجی، روابط بعد در  18
  1   5/0.بردند پیش به را خود سرزمینی و توسعه طلبانه سرحدي هاي و برنامه 5/0

  حکومت در بهائیان حضور افزایش و 5/0اسالم  تضعیف موجب نامه تصویب این امام، حضرت دیدگاهاز  19
  5/0. شد می 

1  

 صحنه در خمینی امام حضور - 2شد مبارزان نهایی هدف پهلوي رژیم سرنگونی و تغییرکرد مبارزه هدف -  1  20
 و روحانیون بر عالوه - 3بیاورند  روي سیاسی مبارزات به روحانیون از بسیاري شد موجب مبارزه

 دینی مرجع عنوان به خمینی امام رهبري - 4پیوستند   مبارزان جمع به نیز دیگري اراقش دانشگاهیان،
 ) 5/0دو مورد هر مورد ( .دادند نشان بیشتري توجه زمینه این در مذهب نقش به مبارزان و شد تر برجسته

1  

  1  5/0.داشت عهده بر را پهلوي رژیم جنایتکار سران دستگیري 5/0 امنیت و نظم حفظ وظیفه  21
 ابوموسی،  سه گانه جزایر جدایی و فارس خلیج بر تسلط و دسترسی اروندرود، مهم آبراه بر حاکمیت - 1  22

 انتشار از جلوگیري اسالمی انقالب نابودي و تضعیف -  2ایران  از خوزستان استان و بزرگ و تنب کوچک
 نقش ایفاي و عرب جهان رهبري به نرسید -  3کشورها  سایر مسلمانان و عراق مردم میان در انقالبی افکار

 ) 5/0دو مورد هر مورد (منطقه  در ژاندارمی

1  

  24  جمع نمره   
    .لطفاً به مفهوم هاي صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد : همکاران محترم   

  




