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1 

 

 به خاطر بياورید. 

 ( 0/ 25)هر مورد هاي صحيح  یا غلط را مشخص كنيد. الف( جمله

 .         تأسیس جامعة ملل را داده بود به عضويت اين نهاد بین المللي درنیامددآمريکا كه خود پیشنها-1

 احداث راه آهن سراسری در ايران در زمان محمدرضا شاه پهلوی آغاز گشت.                              -2

 آغاز سلطنت پهلوی، در واقع فصل جديدی از تاريخ ايران است كه به »استعمار نو« شهرت دارد.  -3

 ( 0/ 25ورد )هر مهاي سمت راست در ارتباط است.هاي سمت چپ با شماره ب(كدام یك از گزینه 

 درستون سمت چپ یک مورد اضافی است. 

بیسمارک  -الف رهبر جنبش استقالل طلبانة آمريکا التین   -1  

 لنین    -ب رهبر حزب فاشیست ايتالیا    -2

 سیمون بولیوار  -ج مرد آهنینِ ايالت پروس   -3

 موسولیني بنیتو  -د 

 ( 0/ 25)هر مورد   )مورد اضافي است.  يک) . ج( جاهاي خالي را با كلمات زیر تكميل كنيد
            تاریخ بیداری ایرانیان (                                                                                                       -صدرالتواریخ   -) تاریخ ذوالقرنین

 طبقات اجتماعي مختلف را در انقالب مشروطه نشان داده است.كتاب ....................... ضمن توجه به مردم، نقش    -1

 كتاب ....................... است.  ۀخاوری شیرازی مورخ مشهور زمان فتحعلي شاه، نويسند  -2

 ( 0/ 25)هر مورد  .هاي مناسب را انتخاب كنيدد( گزینه 

 جدا شد و به اتفاق مثلث پیوست؟كدام يک از كشورهای زير در میانة جنگ جهاني اول از اتحاد مثلث  -1

 ايتالیا -ژاپن                           د  -انگلیس                              ج  -فرانسه                          ب  -الف

 بیگانه جنگیدند؟  اشغالگر  غیورانه با قوای  نبرد جهاد«»در  ايران  مردم كدام مناطق    -2

 دالور مردان تنگستاني و دشتستاني -د            مردم كازرون   -ج          عشاير عرب خوزستان    -ب          بوشهر      -الف

 ( 0/ 25)هر مورد ( به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهيد. هـ 

 در فاصله دو جنگ جهاني، كدام گروه هدايت سیاست داخلي و خارجي ژاپن را در اختیار گرفت؟  -1

 خراب شدن ديوار برلین نماد فروپاشي كدام بلوک در عصر جنگ سرد است؟-2

3 

 نمره(    1)هر مورد  تعریف اصطالحات یا مفاهيم تاریخي:  2

 انقالب باشکوه: -منفي:                                             ب  ةسیاست موازن-الف

2 

 نمره  1هر مورد  هاي تاریخي: مقایسة پدیده 3

 عملکرد فتحعلي شاه را در دو بُعد داخلي و خارجي مقايسه كنید.-الف

 در جريان نهضت مشروطه با هم مقايسه كنید. را  ن در دو مهاجرت صغری و كبری ادرخواست های مهاجر  -ب

2 

4 

 

 نمره(  1)هر مورد  اظهار نظر و قضاوت: 

 به نظر شما، هدف گروهک های ضد انقالب از ايجاد آشوب و ناامني در مناطق مختلف كشور چه بود؟  -الف

 فرستادن آنها به خارج كند؟به نظر شما، چرا امیركبیر قصد داشت آموزش دانشجو در داخل كشور را جايگزين  -ب

2 
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2 

 

 نمره(  1)هر مورد هاي تاریخي:هاي پدیده بندي اجزا یا ویژگي توصيف، فهرست و طبقه  5

 هیتلر پس از به دست گرفتن زمام امور در آلمان در بُعد نظامي چه اقداماتي انجام داد؟    -الف

 دولت ايران پس از پیروزی در دادگاه الهه، در جريان ملي شدن صنعت نفت از انگلستان چه درخواستي كرد؟  -ب

سیاست فضای باز آمريکايي در ايران چه محمدرضا شاه خواست به تبعیت از  جیمي كارتر، رئیس جمهور آمريکا از   -ج

 اقداماتي انجام دهد؟)ذكر دو مورد كافي است.(

3 

 نمره(   0/ 5)هر مورد  :تاریخي کاربست شواهد و مدارک 6

 متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

 عمليات مرصاد 

منافقین نامیدند، در دوران دفاع مقدس از هیچ اقدامي علیه كشور و گروهک سازمان مجاهدين خلق كه مردم آنان را 

ملت ايران دريغ نورزيدند. اين گروهک در آغاز جنگ با ايجاد آشوب و ترورِ شمار زيادی از مسئوالن و مردم عادی، 

آشکار در عراق شرايطي را به وجود آورد كه دشمن بعثي نهايت استفاده را از آن كرد. مجاهدين خلق سپس با خیانتي 

(. آنها به همراه نیروهای ارتش بعثي به اقدام های 1365مستقر شدند و در خدمت صدام، دشمن ايران قرار گرفتند )

را پذيرفت،  598نظامي و جنايتکارانة زيادی علیه مردم ايران و عراق دست زدند. پس از اينکه دولت ايران قطعنامة 

نظامي و سیاسي جمهوری اسالمي مي دانستند، با حمايت رژيم بعثي صدام منافقین كه اين اقدام را نشانة ضعف 

تهاجم گسترده ای را از مرزهای غربي كشور ما آغازكردند، اما در عملیات مرصاد )كمینگاه(در حد فاصل شهرهای  

و دوباره به اسالم آباد و كرمانشاه از رزمندگان ايراني شکست سختي خوردند و فقط عده كمي از آنان سالم ماندند 

 دامن صدام پناه بردند.

 گروهک سازمان مجاهدين خلق در ابتدای جنگ با چه اقداماتي شرايط را به نفع دشمن بعثي تغییر داد؟   -الف

 توسط ايران، منافقین اين اقدام جمهوری اسالمي را چگونه ارزيابي كردند؟  598پس از پذيرش قطعنامه  -ب

1 

  آثار، نتايج و پیامدهای تاريخي()علل، داليل،  تشریحي:  

 5/0 رضا شاه با چه هدفي اقدام به اسکان اجباری عشاير نمود؟ 7

 5/0 كردند؟   مي در خارج از كشور به زبان فارسي  هايي  دورۀ قاجار اقدام به نشر روزنامهدرچرا برخي از روزنامه نگارانِ ايراني 8

 1 آشنايي با آتاتورک، به مبارزه با همة سنت های اسالمي پرداخت؟چرا رضا شاه پس از مسافرت به تركیه و   9

 1 جنگ جهاني دوم برای متفقین اهمّیت حیاتي يافت؟زمان  چرا ايران در   10

 1 (است.كافيدموريک  )ذكر ؟دست زدتحکیم جايگاه خويش، به چه اقداماتيسلطنتش به منظورابتدایشاه در  محمدرضا 11

 1 را بنويسید. )ذكر دو مورد كافي است.(  1342خرداد    15ترين نتايج قیام مهم   12

 1 با چه هدفي اقدام به پیاده كردن نیروهای ويژۀ خود در صحرای طبس نمود؟  1359ارديبهشت  5آمريکا در 13

 1 ( است.كافيدموردو )ذكر خدمات زنان ايراني را در دوران دفاع مقدس بنويسد.  نقش و  مهم ترين 14

 20 جمع نمره                   «                                          .» موفق و پيروز باشيد                                                                              
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 )به خاطر آوردن(  1

 (75/0)غلط  حیصح( الف

                 99ص  8درس             0/ 25                                                   صحیح  -1

                     96ص 7درس            0/ 25                                                      غلط    -2

 94ص 7درس             0/ 25                                                   صحیح  -3

  (75/0)یجور کردن(ب

 79ص 6درس              0/ 25           واریبول مونیس     «ج»با   -1شمارة  

 101ص8درس               0/ 25         ین یموسول تویبن       «د»با  -2  شمارة

 81ص 6درس              0/ 25                     سمارکیب »الف«با  -3شمارة  

 جای خالی-ج

            6ص 1درس                0/ 25                         انیراني ا یدار یب  خي تار -1 

      5ص 1درس                0/ 25                                 ن یذوالقرن خي تار   -2

 ( 5/0)چهار گزینه ای   -د

 83ص 6درس               0/ 25                             ا یتاليا  «د»با گزينة   -1

 88ص6درس               0/ 25  عرب خوزستان  ريعشا  «ب» ةبا گزين  -2

 ( 5/0) سخپاکوتاه  -هـ 

 104ص 8درس               0/ 25                                                انینظام-1 

 111ص 8درس                 0/ 25                    بلوک شرق                        -2

3 

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

خالف   قاًیدق را سیاست موازنة منفی می گويند كهسلطه جو  ی دولت ها ی خواه از یدر برابر امت یستادگيا استیاذ سخالف ات

    118ص9درس                                                                                                                     نمره 1شد.  یم  یموازنه مثبت تلق استیس

م. كه با پیروزی مجلس به پايان رسید، انقالب  17به درگیری و ستیز بین مجلس)پارلمان( و نظام سلطنتی انگلستان در قرن  (ب 

                   نمره                                                                                                                          1د. وباشکوه گفته می ش

 26ص2درس                                                )اشاره به درگیری بین مجلس و پادشاه انگلستان نمره تعلق گیرد.(                                                     

2 

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

و   یدر مقابله با تهاجم نظاموی اما  0/ 5 ، موفق بود یكشور و سامان دادن به اوضاع داخل یکپارچگ يشاه در حفظ  ی علحفت(الف

  34ص 3درس                                                                                                               0/ 5 . بودناكام    يیاروپا یكشور ها یاسینفوذ س

  ی اما در مهاجرت كبر  0/ 5بودند، ی( و عمل به قانون اسالمیعدالت خانه)دادگستر جاديا خواستار نامهاجر یدر مهاجرت صغر (ب 

  ل ی بازگشت مهاجران به تهران و تشک یبرا  نهیعدالت خانه، فراهم كردن زم جاديالدوله از صدارت، ا ن یع یخواهان بركنار

 67ص5درس                                                                                                                                                      0/ 5 دارالشورا بودند. 

 )مجلس(   دارالشورا لیالدوله، بازگشت مهاجران و تشک ن یع ی بركنار  ،یعدالت خانه، عمل به قانون اسالم واژه: دیکل

    است.(                                                                                                                         ی)اشاره به چهار مورد كاف

2 
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 نمره( 1)هر مورد  اظهار نظر و قضاوت: 4

   0/ 5كنند.  ل يرا به اختالف و تفرقه تبد 0/ 5یرانياقوام ا زی مسالمت آم ی و زندگ یکپارچگ يگروهک ها درصدد بودند كه  (الف
 142ص11درس                                                                                                                                                                                   

 54ص 4درس                          0/ 5داشته باشد.  یشتریت برنظا  ،سي تدر ی و روش ها 0/ 5 دیو اسات ا محتو ربتواند ب  ق يطر  نيتا از ا (ب 

2   

 نمره( 1)هر مورد  :های تاریخیهای پدیدهبندی اجزا یا ویژگیتوصیف، فهرست و طبقه 5

                                                                                                                                                                                                                                                                  0/ 5 مجهز كرد.  یجنگ  شرفتةی پ ی ها یو فناور یو به سالح ها 0/ 5را گسترش داد  ی نظام الت یبه سرعت ارتش و تشک تلر یه (الف
 103ص 8درس                                                                                                                                                                                   

  122ص9درس              0/ 5را بپردازد.  رهی و غ ریخأاز ت  یناش یو خسارت ها 0/ 5شركت نفت  یها ی از انگلستان خواست كه بده (ب

  . را بهبود بخشد  انیزندان یاوضاع عموم-ج(  

  . را كاهش دهد   انیشکنجه زندان -

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

 133ص10درس                                                                                                                            .است ینمره، ذکر دو مورد کاف 5/0هر مورد 

3 

 نمره( 5/0)هر مورد  کاربست شواهد و مدارک تاریخی: 6

را به وجود آورد كه دشمن   یط يشرا ،ی از مسئوالن و مردم عاد یاد يآشوب و ترورِ شمار ز جاديگروهک در آغاز جنگ با ا ن يا(الف

 156ص12درس                                استفاده را ازآن كرد.                                                                                               ت ينها یبعث

                                                                                156ص12درس                          دانستند.                                    ی م ی اسالم  یجمهور یاسیو س یاقدام را نشانة ضعف نظام  نيا(ب 

1 

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

 0/ 5 96ص7درس                                   مهار كردن نیروی رزمی عشاير                                                                                                     7

 0/ 5                                                   12ص 1درس                                                                           0/ 25و نبود آزادی بیان 0/ 25به دلیل ماهیت استبدادی حکومت قاجار  8

 1 97ص7درس      0/ 5 تقلید از غرب و اشاعة فرهنگ غربی است.  0/ 5رضا شاه تصور می كرد مهم ترين راه پیشرفت و توسعه كشور  9

 ؛ حفاظت از منابع نفت جنوب ايران - 10

 109ص8درس    خاک ايران مناسب ترين مسیر برای رساندن كمک های تسلیحاتی و تداركاتی متفقین به نیروهای شوروی بود.    -

1 

هنگام ادای سوگند در مجلس شورای ملی متعهد شد كه مطابق قانون اساسی به عنوان يک پادشاه مشروطه، فقط سلطنت كند   - 11

به مراجع تقلید   -امالكی را كه پدرش تصرف كرده بود، در اختیار دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانشان بازگرداند.  -نه حکومت. 

 117ص9درس                                    کافی است.  مورد یکنمره، ذکر  1مورد هر ممنوع نخواهد كرد.   اطمینان داد كه حجاب را محدود يا 

1 

 هدف مبارزه تغییر كرد و سرنگونی رژيم پهلوی هدف نهايی مبارزه شد.                                                        - 12

 امام خمینی در صحنه مبارزه موجب شد بسیاری از روحانیون به مبارزات سیاسی روی بیاورند.  حضور -

 جامعه نیز به جمع مبارزان پیوستند.  عالوه بر روحانیون و دانشگاهیان، اقشار ديگری از -

 رهبری امام خمینی به عنوان مرجع دينی برجسته تر شد.    -

 مبارزان به نقش و قدرت مذهب در اين زمینه توجه بیشتری نشان دادند.   -

 130ص10درس                                                                                                                                        نمره، ذکر دو مورد کافی است.  5/0هر مورد 

1 
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 نمره راهنمای تصحیح  ردیف
 

3 

 

 1 144ص11درس                                                0/ 5و خارج كردن آمريکايیان بازداشتی از ايران بود.  0/ 5تسخیر چند مركز در تهران  13

 حضور در خط مقدم جبهه در سال های اول جنگ؛ -1 14

 تشويق برادران، همسران و فرزندان خويش برای حضور در جبهه؛-2

 رزمندگان؛ تهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک -3

 پرستاری از رزمندگان مجروح در بیمارستان ها؛ -4

 پاسداری از حريم خانواده در غیاب همسران رزمنده. -5

                                                                                        159ص 12درس                                                نمره، ذکر دو مورد کافی است.                                                                               5/0هر مورد  

1 

 20 اوراق صائب است. حضمن خسته نباشید به همکاران محترم، نظر آنان در تصحی 

اشاره   کلید واژهدر پاسخ به سؤاالت، فقط به موارد ذكر شده در    انمنظور از كلید واژه اين است كه اگر دانش آموز :توجه

 نمره كامل تعلق بگیرد.،  دنكرده باش
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