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  ١

  . جمله هاي صحیح و یا غلط را مشخص کنید 1
  . بود. م 16پیروزي مردم هلند بر اسپانیا ضربه اي شدید بر حیثیت و قدرت این کشور در قرن  - الف

  .  سال حکومت کرد 64بود که » ملکه ویکتوریا « اوج قدرت استعماري انگلستان، در قرن نوزدهم و در دوره  - ب
  .   همه رقیبان خودرا از میدان به در کرد»سازمان امنیت دولتی«ین رهبر شوروي شدو با کمک پس ازدرگذشت استالین، لن -ج
  .شیالت شمال ازمهم ترین امتیازاتی بودندکه روس هادر زمان ناصرالدین شاه از ایران گرفتند امتیازهاي بانک استقراضی و -د
 

1 

  .در ارتباط استکدام یک از گزینه هاي سمت راست با شماره هاي سمت چپ   2
  
  
  
  
  
 
 

1 

3  
 

  .گزینه هاي مناسب را انتخاب کنید
  بود که درزمان او قلمرو عثمانی به اوج گسترش خود رسید؟. ق 10./ م16مشهورترین پادشاه عثمانی در قرن  -الف 
  سلطان عبدالمجید       -4     سلطان سلیمان             -3سلطان سلیم                    -2سلطان محمد فاتح                 - 1

  عصر قاجار، ایران از داشتن نیروي دریایی در دریاي خزر محروم شد؟   هبر اساس کدام معاهد  - ب
  گلستان - 4مفصل                                 -3   آخال                              -2ترکمانچاي                            - 1 
  
 

5/0 

  .سیدیر جاهاي خالی عبارات مناسب بنود 4
  . را به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا برگزیدند ...................  از شکست دادن نیروهاي انگلیسی  مهاجرنشینان بعد - الف

  .   جهانی اول آغاز شدبه دست یک جوان صرب درشهر سارایوو جنگ ..............................   با کشته شدن . م 1914در ژوئن  - ب
  .  یک سپاه مستقل به وجود آورد که تنها به شخص شاه  وفادار بود ................................  شاه عباس اول صفوي با استفاده از -ج
  .  ادامه نشر یافت »رانروزنامه دولت علیه ای«بعداً با عنوان شرشدوتبه همت امیرکبیرمن» ....................« درعصرقاجار روزنامه-د
 

2 

  .به سؤاالت زیر پاسخ هاي کوتاه دهید 5
  .   نخستین استعمارگرانی که به قارة آمریکا وارد شدند را نام ببرید - الف

  کدام شهرهاي ژاپن را ، مورد هدف بمب هاي اتمی خود قرار دادند؟  ) جنگ جهانی دوم(. م1945آمریکایی ها درماه اوت  - ب
  رئیس جمهور آمریکا به چه منظور چهار برنامه مهم خود را در دوران جنگ سرد  به اجرا درآورد ؟  ترومن ،  -ج 

  هدف رضاشاه از اسکان اجباري عشایر چه بود؟ -د
  چرا اتخاذ سیاست بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم در عمل به نفع آلمان بود؟ - هـ 

 

5/2 

  »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم «  

 سن سون یات  - 1 بخشش گناه توسط کلیسا را مردود شمرد  - الف

 مارتین لوتر -2صدراعظم سیاستمدار و مقتدر پروس بودکه به صدراعظم آهنین معروف شد       - ب

 ویلهلم دوم  - 3 که به ریاست جمهوري این کشور رسید  رهبر قیام استقالل طلبان چین بود-ج

 بیسمارك  -4 را تشکیل داد »  فاشیسم «با استفاده از نارضایتی مردم ایتالیاحزب  -د
 موسولینی - 5 
 موتسو هیتو - 6 
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  ٢

  تشریحی سؤاالت 

 1 به چه دالیلی فعالیت هاي علمی و فرهنگی در دورة نادرشاه افشار، دچار رکود شد؟ 6

 1 چرا اصالحات مورد نظر امیرکبیر در دورانی که به عنوان صدراعظم ناصرالدین شاه منصوب شد ، به نتیجه نرسید؟  7

 1 .)  ذکر دو مورد کافی است. (شکست نظامی ایران از روسیه ، در دور دوم جنگ هاي ایران و روس را بنویسیدمهم ترین دالیل  8

 1 .در دورة قاجار چند نوع مکتب خانه در ایران وجود داشت؟ توضیح دهید 9

 1 .   دو مورد از زمینه هاي فکري انقالب مشروطۀ ایران را نام ببرید 10

 1 .)   ذکردومورد کافی است(ران چه دستاوردهاي عملی و ملموسی را در پی داشت ؟ نهضت مشروطیت ای 11

دولت انگلیس درصدد برآمد که زمینه را براي تشکیل حکومت جدید در ایران، از طریق . م 1919چرا پس از شکست قرارداد  12
 کودتا فراهم کند ؟

1 

  ظاهرات کردند؟   دانشجویان دانشگاه تهران ت  1332 آذر  16چرا در  13
 

1 

اساسی ترین اصالحاتی که درقانون انتخابات انجمن هاي ایالتی و والیتی، درزمان نخست وزیري اسداهللا علم صورت گرفت را  14
 .بنویسید

1  
 

ع مبارزه اي با الهام از فرهنگ دینی چه نو) 1343آّبان  13( از ایران، ) ره(هیئت هاي مؤتلفه اسالمی بعد از تبعید امام خمینی 15
  را محور کارخود قرار دادند؟

 

1 

ذکردو مورد کافی (آمریکا را به چه نتایجی درباره ایران رساند؟  1357تظاهرات عظیم مردم ایران در تاسوعا و عاشوراي سال  16
 .) است

1 

یروزي انقالب اسالمی تاسیس شد، به عنوان نخستین نهاد انقالبی پس از پ) ره(کمیته انقالب اسالمی که به فرمان امام خمینی  17
  چه وظایفی را بر عهده داشت؟

 

1 

  شوراي امنیت سازمان ملل متحد را بنویسید؟ 598خواسته هاي ایران براي پذیرش قطعنامه  18
 

1 

 20 جمع نمره»                                                                                  موفق باشید «  
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  ١

 14ص   2درس                  25/0        صحیح - الف 1

  49ص    5درس                  25/0         صحیح - ب

  79ص    9درس                   25/0         غلط     -ج

    137ص   15درس                  25/0صحیح           -د

1  

  4ص 1درس    25/0لوتر                        مارتین  - 2رد                                    بخشش گناهان توسط کلیسا را مردود شم - الف 2

    47ص 5درس   25/0بیسمارك                 - 4صدراعظم سیاستمدار و مقتدرپروس                                                        - ب

  68ص 7درس    25/0سون یات سن          - 1                                                               رهبر قیام استقالل طلبان چین  -ج

  81ص 9درس    25/0موسولینی               - 5تشکیل دهنده حزب فاشیسم در ایتالیا                                                     -د

1  

 32ص     4درس           25/0سلطان سلیمان                              3شمارة      - الف 3

     135ص    15درس           25/0گلستان                                         4شمارة        - ب

5/0  

  23ص     3درس                            5/0جرج واشنگتن                      - الف 4

   74ص     8درس                             5/0ولیعهد اتریش                        - ب

 106ص   12درس                             5/0غالمان گرجی                         -ج

 154ص    16درس                             5/0وقایع اتفاقیه                          -د

2  

  57ص     6درس                       5/0پرتغالی ها و اسپانیایی ها                                        - الف 5

  88ص   10درس                       5/0هیروشیما و ناگازاکی                                                 - ب

   94ص    11درس                      5/0                     توسعه و نفوذ آمریکا برسایر کشورها    -ج

  189ص    20درس                       5/0مهار نیروي رزمی عشایر                                            -د

 192 ص  20درس                       5/0زیرا ایران تنها راه تقویت جبهه شوروي بود            -هـ

5/2  

  1 118ص    13درس .     بی مهري نادرنسبت به عالمان شیعه و هنرمندان باعث مهاجرت گسترده آنان به عتبات عالیات شد   6

  1 124ص   14درس  .               زیرا او مدتی بعد قربانی توطئه درباریان ناالیق  و طماع و دسیسه هاي روسیه و انگلستان شد  7

    »ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم«                                                                      
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  ٢

عدم اطاعت و  -3تجهیزات نظامی سپاهیان ایران تسلیحات و کمبود- 2عدم حمایت مالی فتحعلی شاه از سپاه عباس میرزا - 1  8
  آمدن ژنرال پاسکیویج ن یافتن جنگ هاي روسیه و عثمانی وپایا -4عدم حمایت شاهزادگان حاکم در والیات از عباس میرزا

 5/0هرمورد   . بی کفایتی برخی فرماندهان سپاه ایران مانند آصف الدوله- 5فرمانده کل سپاه روس به جبهه ایران 
      136ص  15درس .  نمره،ذکردوموردکافی است

1  

مکتب خانه هاي خصوصی که در -2نوجوانان از همه اقشار جامعه بودند مکتب خانه هاي عمومی که پذیراي کودکان و- 1  9
  151ص    16درس               .             و صاحب مقام بودند فرزندان افراد ثروتمند  خدمت

  

1 

انتقادي انتشار آثار ) پیدایش اندیشه هاي نو درباره حکومت پ) آموزه هاي ضداستبدادي و ضداستعماري اسالم    ب) الف  10
    136ص    17درس .  نمره ، ذکر دو مورد کافی است 5/0ر مورد .  تاثیر حوادث جهانی بر افکار ایرانیان) درباره اوضاع ایران ت

  

1  

تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه، تشکیل مجلس شوراي ملی، تدوین قانون اساسی، تشکیل هیئت دولت، گسترش   11

  173ص  18درس  .   نمره ،ذکر دو مورد کافی است 5/0هر مورد .    واحزاب، اصالحات اقتصاديمطبوعات، تشکیل انجمن ها 

1  

  1                                                           181ص   19درس  .       زیرا شکست این قرارداد را ناشی از ضعف حکومت قاجار و از هم پاشیدگی اوضاع ایران می دانست  12

  200ص   21درس .                                                   در اعتراض به برقراري رابطه مجدد با انگلستان و سفر نیکسون به ایران  13
 

1  

به قرآن مجید و تبدیل آن به  لغو سوگند- 2لغو شرط مسلمان بودن و مرد بودن براي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان- 1  14
                                                                                                              204ص   22درس .                                                        سوگند به کتاب آسمانی

1  

  1  214ص  23درس .                                                                                           سران حکومت پهلوي مبارزه مسلحانه و ترور  15

مردم ایران متحد ، و در اطاعت از رهبر خویش مصمم و -2دولت نظامی ارتشبد ازهاري نتیجه اي به همراه نداشته است- 1  16

نمره  5/0هر مورد    . براي حفظ منافع خود در ایران به فکرمهره دیگري غیراز محمدرضاشاه باشد امریکا باید-3جدي هستند

                                                                224ص   24درس .            ،ذکر دو مورد کافی است

1  

  1  232ص   25درس .                           پهلوي را بر عهده داشتوظیفه حفظ نظم و امنیت و دستگیري سران جنایتکار رژیم   17

  1  245ص   26عقب نشینی به مرزهاي بین المللی  ، تعیین متجاوز                                              درس   18

  20  جمع نمره   

    .تضمن خسته نباشید خدمت همکاران محترم ، نظر آنان در تصحیح صائب اس  
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