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  1

  .)به خاطر بیاورید(  1
  )25/0هر مورد (. هاي صحیح  یا غلط را مشخص کنید جمله) الف

  . بزرگترین دستاورد انقالب باشکوه انگلستان، نفی منشأ الهی سلطنت بود -1
  .       خان به نخست وزیري منصوب شدرضا ش،1299 کودتاي سوم اسفند پس از -2
  .طرفی کرد ان اعالم بی، دولت ایربعد از شروع جنگ جهانی دوم -3
  )25/0هر مورد ( .)یک مورد اضافی است(. هاي سمت چپ در ارتباط است هاي سمت راست با گزینه کدام یک از شماره)ب

  اهللا زاهدي فضل - الف  دشمن سرسخت رضا شاه                 -1
  اهللا مدرس آیت - ب  هاي نوگراي دورة قاجار        از صدراعظم -2
  حسین خان سپهساالرمیرزا - ج  مرداد 28ر بعد از کودتاي وزی نخست -3
  اهللا کاشانی آیت -د  

  

  ) 25/0هر مورد ( .) دو مورد اضافی است( .مناسب داخل پرانتز پر کنید کلماتجاهاي خالی را با  )ج
  )ترکیه - آمریکا  هندوستان – -انگلیس(

  .      هاي اسالمی  پرداخت به مبارزه با همۀ سنت..........................  رضا شاه پس از مسافرت به  -1
به ....................... تعمارگر سکشور ادر هندوستان حزب کنگرة ملی استقالل کامل این کشور را درخواست کرد و  -2

  . ناچار تسلیم شد
  )25/0هر مورد (. هاي مناسب را انتخاب کنید گزینه) د
هایی از خاك این کشور به فرانسه و لهستان، الزام آلمان  واگذاري بخشقین، قسیم مستعمرات آلمان میان متفت -1

  ؟                  بودیا پیمان به پرداخت غرامت به متفقین و محدودیت نظامی آلمان از جمله نتایج کدام معاهده 
  پیمان آتالنتیک شمالی -د      پیمان صلح ورساي      -معاهدة صلح ورشو            ج-معاهدة پاریس           ب - الف

   داشتند؟ 1332مرداد  28در کودتاي چه نقشی آمریکا و انگلیس  -2
  حمایت مالی از کودتاچیان             -ب        آماده کردن ارتش براي کودتا                             - الف

  طراحی نقشه کودتا به همراه حمایت مالی و سیاسی -د          تصرف مراکز دولتی پایتخت در روز کودتا           - ج
  )5/0(. کوتاه دهید  به سؤال زیر پاسخ )هـ

  ؟هاي اقتصادي انگلیس چه بود دکتر مصدق براي مقابله با تهدیدات و تحریم اقتصاديترین اقدام  مهم -1

3  

  )نمره 1هر مورد (. دیکن یسطر معرف کیرا در  ریز  یخیتار میاصطالحات و مفاه  2
  :سیاست موازنۀ منفی -ب :                                            مدرسۀ دارالفنون الف –

2  

 قضاوتاظهار نظر و   3
  به نظر شما کشور آلمان در زمان صدراعظمی بیسمارك چگونه به سرعت در مسیر پیشرفت و اقتدار قرار گرفت؟

1  

  )نمره 1هر مورد ( تاریخی هاي پدیده ايه بندي اجزا یا ویژگی و طبقه توصیف و فهرست  4
  .)ذکر دو مورد کافی است(براي پذیرفتن سلطنت چه بود؟ در دشت مغان ترین شرایط نادر افشار  مهم - الف

ذکر دو مورد کافی (هایی به رویارویی با یکدیگر پرداختند؟  در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروي با چه روش - ب
 .)است

  .)است یمورد کافدو ذکر ( .بنویسیددوم را  یجهان جنگ جیآثار و نتاترین  مهم - ج

3  

    »در صفحۀ دوم ادامۀ سؤاالت«   
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  2

  هاي تاریخی پدیده ۀمقایس  5
  .مقایسه کنید پس از وقوع انقالب مشروطهرا با روزنامه نگاري در دورة قاجار پیش از مشروطه 

2  

                      یخیکاربست شواهد و مدارك تار  6
  .متن زیر را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید

این نهضت از . هاي تاریخی کشور ما، شکل گرفت ترین دوره نهضت جنگل، قیامی مردمی بود که در یکی از حساس«
این رهبر . هاي گیالن آغاز شد و سپس روستاها و شهرهاي این استان را در برگرفت و هفت سال ادامه یافت جنگل
به اجراي بند  پاي زا کوچک خان، طلبۀ آزادمنش و انقالبی و فردي مؤدب، متواضع، خوش برخورد و، میرنهضت

او در جریان جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط روس و انگلیس به فکر برپا کردن یک  .دستورات دینی بود
اخراج نیروهاي بیگانه، : ت ازاهداف میرزا کوچک خان و یارانش در برپایی این نهضت عبار. نهضت مسلحانه افتاد

قیام جنگل در مقابله با متجاوزان و . عدالتی و برقراري امنیت، مبارزه با خودکامگی و استبداد بود رفع ناامنی و بی
هاي بسیاري را پشت سر  کفایتی که در تهران بر سرکار آمدند، در طول هفت سال فراز و نشیب هاي بی دولت

به دنبال خیانت دولت شوروي، بروز اختالف در میان سران نهضت جنگل و حملۀ این قیام، سرانجام . گذاشت
اش در برابر ستم و تجاوز، در  هاي مردانه نیروهاي دولتی به فرماندهی رضاخان، سرکوب شد اما نام میرزا و مقاومت

  . خاطر مردم ایران زنده و جاوید ماند و الگویی براي مبارزان بعدي شد
  )75/0(چک خان و یارانش از برپایی نهضت جنگل چه بود؟ هدف میرزا کو- الف

   )75/0(چه عواملی موجب سرکوب نهضت جنگل شد؟  - ب

5/1  

    )علل، دالیل، آثار، نتایج و پیامدهاي تاریخی( سؤاالت تشریحی  
 1  ؟ چرا تا قبل از وقوع جنگ جهانی دوم، مردم ایتالیا شیفتۀ موسولینی بودند  7

 1  یران تا پیش از انقالب مشروطه، شاه از چه جایگاهی برخوردار بود؟در نظام حکومتی ا  8

 5/1  دکتر مصدق در دور اول از نخست وزیري استعفا داد و آیت اهللا کاشانی در حمایت از او دست به چه اقدامی زد؟چرا   9

 1  .)د کافی استذکر یک مور(داشت؟  اسالمیدر پاریس چه نتایجی براي انقالب ) ره(اقامت امام خمینی   10

براي تسلط بر ایران چه  1340تا اوایل دهۀ  1332مرداد  28هاي پس از کودتاي  هاي آمریکا در سال ترین برنامه مهم  11
  .)ذکر دو مورد کافی است(بود؟ 

1 

  1  چه کسی و با چه هدفی تشکیل شد؟  مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان  12

  1  .)ذکر دو مورد کافی است( .طول هشت سال دفاع مقدس را بنویسیدترین خدمات زنان ایران در  مهم  13

  20  جمع نمره»                                                          موفق و پیروز باشید «                                                                                
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1 

  

  )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  7درس        25/0     ترکیه -1
  110ص 8درس          25/0انگلیس  -2
  )5/0(يا نهیچهار گز) د
  84ص    6درس     25/0  پیمان صلح ورساي - »ج« نهیگز -1
   122ص    9درس     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  ایستادگی در برابر امتیاز خواهی دولتبه )ب
  116ص 9درس                                نمره 1. .می باشدتسلیم در برابر قدرت هاي بزرگ و اعطاي امتیاز سیاست که  مثبت

2  

دانشگاها، برپایی صنایع جدید، بسط شبکه حمل و نقل و ارتباطات، خیلی زود به آلمان با تأسیس و توسعه مدارس و   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 5/0هر مورد                        .با یکدیگر هاي اقتصادي رقابت

3  

    »ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم«  
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2 

  

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 :واژهکلید 

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

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

  .کافی است...استقالل و 

2  

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

. ندهی رضاخانبا خیانت دولت شوروي، بروز اختالف در میان سران نهضت جنگل و حملۀ نیروهاي دولتی به فرما - ب
  91ص  7درس                                                                                                                                                         75/0

5/1  

    سؤاالت تشریحی  
ها  دربارة کاهش بیکاري و تورم و پایان دادن به اعتصاب خودهاي  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 

حکومتی و اعالم شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و از اختیارات نامحدودي برخوردار بود؛ عزل و نصب مقام هاي   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 هاي آن در ادارة امور کشو 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  ،و فرماندهی ارتش را به او بسپاردشاه خواست وزارت جنگ 

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

5/1 

    »ومسادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ «  
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3 

  

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 

  

  ؛ جنایات حکومت پهلوي را افشا می کردند ـ ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی  10
  .هاي امام با شتاب بیشتري در ایران منتشر شد مبارزان با رهبري انقالب فراهم آمدو پیامـ امکان مالقات 

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

1 

  ؛ )سنتو(پیوستن ایران به پیمان بغداد  -  11
  ؛)ساواك(تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور-
  هاي نظامی و مالی به ایران؛ اعطاي کمک -
  .اجراي بعضی اصالحات در ایران  -

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

1 

و با هدف رسیدگی به اختالف ها میان مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان تشکیل  25/0)ره(امام خمینی به فرمان   12
  144ص 11درس                                                                                                                                                75/0. شد

1  

  هاي اول جنگ؛ خط مقدم جبهه در سال حضور در-1  13
  تشویق برادران، همسران و فرزندان خویش براي حضور در جبهه؛ -2
  تهیه و آماده سازي خوراك و پوشاك رزمندگان؛ -3
  ها؛ پرستاري از رزمندگان مجروح در بیمارستان -4
  .پاسداري از حریم خانواده در غیاب همسران رزمنده -5

  157و  156ص 12درس                                                                                      .است یمورد کاف دونمره، ذکر  5/0هر مورد 

1  

  20  . 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


	madares.pdf (p.1)
	tarikh-3-ensani-bozorgsal-shahrivar-99.pdf (p.2-6)
	d990523B-2
	d990523B-2


