
 بسمه تعالی

 دبیر: آقای شکوهی   پایه: یازدهم    درس: تاریخ معاصر ایران 

 های نمونه جهت کسب نمرۀ عالی امتحان مستمر و پایانی نیمسال دومموضوعات مورد نظر و سوال ها،راهنمایی

 بند 6ها و موضوعات مورد نظر در راهنمایی: 

 امتحان کتبی مستمر نیمسال دوم در حدود نیمۀ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، تاریخ دقیق آن به اطالع خواهد رسید. -1

 .های امتحان مستمر و پایانی نیمسال اولسوال کلیۀ لزوم یادگیری -2

ه ابی منابع و مآخذ خود را داشتنقد و ارزی خوبی یاد بگیرید. آمادگی معرفی کتبی و محتوای تحقیق نیمسال دوم خود را به -3

 باشید.

تحوالت روستایی و  اًمخصوص –و اصالحات پهلوی دوم  معاصر ایران جهت یادگیری مطلوب چگونگی تحوالت اجتماعی -4

طالب شود به مپیشنهاد می باشد،نیز می ی روستایی و جامعه شناسی روستاییکه مربوط به مباحث جغرافیا –اصالحات ارضی 

های امتحانی نیمسال اول و دوم درس جغرافیایی ایران و جغرافیای استان تهران که سال گذشته با این تدریس شده و سوال

 اید، مراجعه و یادگیری خود را افزایش دهید.دبیر طی نموده

ی و حکومتی در جمهوری اسالمی ایران که در اسفندماه نهاد انقالب 3ها، وظایف، اقدامات و تاثیرات انتخاب و یادگیری هدف -5

متفاوت  6موضوع پیشنهادی بند  5باشد و با موضوعات گسترده و تحلیلی به اطالع رسیده است، به صورت مفید و مختصر می 66

 است.

داشته باشید که برای هر وجه . تماهفروردین 96انتخاب یک موضوع از عناوین زیر و تحویل آن به دبیر تا تاریخ چهارشنبه  -6

باشد. در واقع بایدیک مطلب نمره امتحان مربوط به آن می 3دو امتحان مذکور باید موضوع انتخابی خود را به خوبی یاد بگیرید. 

 کوتاه مستند و علمی دربارۀ موضوع انتخابی خود در زمان امتحان بنویسید.

 وضوع آن را انتخاب نموده و در یک برگه به دبیر تحویل دهد.م 1آموز باید موضوع پیشنهادی که هر دانش 5عناوین 

های مختلف که خود انتخاب ابعاد و جنبه نقالب مشروطیت و انقالب اسالمی در حداکثرمقایسه موضوعی و تحلیلی میان ا (1

 سال اول هر انقالب. 55مربوط به کنید می

 . هجری شمسی 5355 – 5331انقالب اسالمی:  - هجری شمسی 5925 – 5311انقالب مشروطیت: 

مقایسه موضوعی و تحلیلی میان مدیریت و حکومت پهلوی اول و پهلوی دوم. این مقایسه موضوعی و تحلیلی، بیشتر مربوط  (2

مخصوصا مقایسۀ میزان رعایت و عدم رعایت قانون  –های موثر مثبت و منفی هریک های اصلی و روشها، هدفبه سیاست

 باشد.می –ی و سایر قوانین کشوری اساس

 کشورداری -مامداری کومت: زمدیریت و ح

 هجری شمسی( 5962 – 5391های کسب قدرت تا استعفاء و اخراج از کشور )شهریور پهلوی اول: از آغاز مقدمات و زمینه

 5391 – 5353پهلوی دوم: 

14/1/1331 

 



 .5352-31های در انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی در سال «انتخابات»بررسی و تحلیل  (3

 نظام جمهوری اسالمی. می وات با مفاهیم و محتوای انقالب اسالرابطۀ انتخاب -5راهنمایی: 

 ای و جهانی آن.مردمی، منطقه –قانونی آن، تاثیرات اصلی و مهم ملی چگونگی انجام انتخابات، مراحل  -9 

 حداکثر ابعاد مختلف داخلی و خارجی آن.انتخاب بررسی و تحلیل جنگ تحمیلی و دفاع مقدس با  (4

 کتاب. 96بررسی و تحلیل بیداری اسالمی در کشورهای عربی براساس درس  (5

 می ایران و بیداری اسالمی.رابطه انقالب اسال -5راهنمایی: 

نکات مهمی در موضوع بیداری اسالمی و جهان ارد الزم و مربوط، در مو، 95از آغاز مطالب درس اول تا پایان درس  -9 

 باید مراجعه و مطالعه نمائید. اسالم ذکر شده که

 


