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1 

 

 )به خاطر آوردن(  1

 ( 5/0)غلط  حیصح( الف

  38ص 3درس 0/ 25                                                                             صحیح    -1

 150ص 12درس 0/ 25                                                                             غلط      -2

  (75/0)یجور کردن(ب

 5ص 1درس  0/ 25                خان اعتمادالسلطنه محمدحسن   «ج»با   -1شمارة  

 5ص 1درس  0/ 25      ی                                  رازی ش یخاور   «الف»با  -2  شمارة

 6ص 1درس  0/ 25       ی  ناظم االسالم كرمان رزامحمدكاظم ی م «د»با  -3شمارة  

          (5/0)جای خالی  -ج

 28ص 2درس 0/ 25                                                                               روسو  -1 

 41ص 3درس 0/ 25                                                                    آقامحمدخان  -2

 (75/0)چهار گزینه ای  -د

                                          72ص 5درس 0/ 25                 شاهبه بهانه سوء قصد به جان   - «د»   با گزينة    -1

                                  71ص 5درس 0/ 25                                                     فرانسه   - «ج»   با گزينة  -2

                     154ص 12درس 0/ 25                    بیت المقدس                     -  ب«با گزينة »  -3

 ( 5/0) سخپاکوتاه  -هـ 

 114ص 9درس 0/ 25                                                               مسجد سلیمان  -1

 140ص11درس 0/ 25                                                            انقالب دوم          -2

3 

 نمره( 1)هر مورد  تعریف اصطالحات و مفاهیم تاریخی : 2

م. با صدور اعالمیه بالفور)وزير خارجه انگلیس( نظر مساعد خود را با ايجاد سرزمین يهودی در   1917انگلستان در سال الف(

 112-113ص 8درس                                                                                                                                   نمره  1فلسطین اعالم كرد.  
ب( انگلستان بعد از اشغال نظامی ايران در زمان جنگ جهانی اول گروهی از افسران انگلیسی و مزدوران هندی را به ايران   

 8ص 6درس                                       نمره                        1فرستاد و در بخش های جنوبی ايران، نیروی پلیس جنوب را تشکیل داد. 

2 

 نمره( 1)هر مورد  مقایسه پدیده های تاریخی : 3

و مدارا   0/ 5خاطر ورود هنرمندان و صنعتگران هندی پس از فتوحات، موجب تلفیق هنر ايرانی و هندی شد. در دورة نادر به الف( 

 23ص2درس                               0/ 5و احترام كريم خان نسبت به هنرمندان و علما نیز موجب رونق هنر و معماری در زمان او شد. 

و شوروی و كشورهای اقماری آن به   0/ 5م )ايدئولوژی( سرمايه داری بودند. »بلوک غرب « ب( آمريکا و هم پیمانانش كه دارای نظا 

 110ص8درس                      0/ 5همراه كشورهايی كه نظام )ايدئولوژی( كمونیستی بر آنها حاكم بود. »بلوک شرق« نامیده می شدند. 

2 

 نمره( 1)هر مورد  اظهار نظر و قضاوت: 4

 27ص3درس                                             0/ 5نرسید.  نتیجه و ترديدهای ناصرالدين شاه به  0/ 5سبب مخالفت های داخلی به -الف  
چون بی كفايتی و فساد حکومت قاجار به حدی باعث نفرت مردم از آنها شده بود كه هیچ گونه همراهی با اين سلسله نمی  -ب 

 92ص 7درس                                       نمره                                                                                                                          1كردند. 

2   

  »ادامة راهنمای تصحیح در صفحة دوم« 
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 نمره( 1)هر مورد  توصیف و فهرست مطالب تاریخی: 5

 (  الف

 پیوستن ايران به پیمان بغداد )سنتو(-

 تأسیس سازمان اطالعات و امنیت كشور)ساواک( -

 اعطای كمک های نظامی و مالی به ايران -

 بعضی اصالحات در ايران اجرای -

    127ص10درس                                                                                                                     نمره، ذکر دو مورد کافی است. 5/0هر مورد 

 ( ب

 عمومی زندانیان را بهبود بخشد.  ع اوضا -

 شکنجه زندانیان را كاهش دهد.  -

 به مطبوعات اجازه دهد به طور ماليم و محدود از دولت انتقاد كنند.  -

 133ص10درس                          نمره، ذکر دو مورد کافی است.                                                                                            5/0هر مورد 

 ( ج

 حضور در خط مقدم جبهه  -1

 تشويق برادران و همسران خويش برای حضور در جبهه -2

 تهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک رزمندگان -3

 پرستاری از رزمندگان مجروح در بیمارستان ها -4

 پاسداری از حريم خانواده در غیاب همسران رزمنده -5

 159ص12درس                   نمره، ذکر دو مورد کافی است.                                                                                                   5/0هر مورد 

3 

 نمره( 25/0)هر مورد  کاربست شواهد و مدارک تاریخی: 6

 . بود اسالمی – ی راني ا تيبر گرفته از هو -الف

 73ص 5درس                                                                  و استقراض از آنها انجام شود.  انیبه دور از دست خارج  یامر مل ني تا ا -ب 

5 /0 

  )علل، داليل، آثار، نتايج و پیامدهای تاريخی(  :سؤاالت تشریحی 

 0/ 5 53ص4درس                                                                                            0/ 25  سپهساالر)مدرسة عالی شهید مطهری(و  0/ 25مروی 7

 0/ 5 150ص12درس                                                                      0/ 25و رفع مناقشه بر سر اروندرود  0/ 25مرزی به اختالفات دادن  پايان  8

 0/ 75 146ص11درس                    0/ 25و شورای نگهبان  0/ 25، به منظور رسیدگی به اختالفات میان مجلس0/ 25به فرمان امام خمینی)ره(  9

 0/ 75 121ص9رسد                          0/ 25خارج كند.    0/ 25شركت نفت ايران و انگلیس  0/ 25تا مراكز و تأسیسات نفتی را از حوزة اختیار  10

او بالفاصله بعد از رسیدن به قدرت به گسترش و تقويت ارتش و پلیس پرداخت. اين روند با اجباری كردن خدمت سربازی ادامه   11

 95ص 7درس                 يافت و بخش عمده ای از مالیات هرساله صرف خريد تجهیزات و سالح جنگی می شد.                                

      )ذکر دو مورد کافی است.(    خريد تجهیزات و سالح جنگی-  اجباری كردن خدمت سربازی-س تقويت ارتش و پلی
 

1 

  وم«س»ادامه راهنمای تصحیح در صفحه  
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3 

 

 0/ 5و به اقدامات خصمانه علیه هیتلر دست بزند،  0/ 5از حکومت ايران خواستند كه آلمانی های حاضر در كشور را اخراج كند  12
  109-110صص8درس                                                                                                                                                                           

1 

چون دولت انگلیس اين   0/ 5شی از تأخیر را بپردازد. دولت ايران از انگلستان خواست كه بدهی های شركت نفت و خسارت های نا 13

 122ص 9درس                                                                                             0/ 5تقاضا را نپذيرفت، اقدام به قطع رابطة سیاسی كرد. 

1 

 ؛  ران ي مردم ا ی گرفتن حقوق ماد ده يناد - 14

   ؛كرد ینقض م یو استقالل كشور را به نوع یمل تی حاكم -

  . دیبخش  ی م تی بر منابع و صنعت نفت مشروع گانگانیتسلط ب -

                                                                                                                                                                           118ص 9درس                                                                                                                      ذکر دو مورد کافی است. ،نمره 5/0هر مورد 

1 

و برخی مراكز مهم در   0/ 5نظامی پايگاه هوايی شهید نوژه همدان، محل سکونت حضرت امامقصد داشتند با استفاده از امکانات  15

 145ص 11درس                                                                                   0/ 5پايتخت را بمباران و نظام جمهوری اسالمی را ساقط كنند. 

1 

 20 آرزوی توفیق روزافزون شما را داریم.  همکاران مصحح،با تقدیر از همراهی   
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