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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      ایرانتاریخ معاصرسواالت امتحانی درس:

  18/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  قهدقی 80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  30تعدادسوال:  کالس:  واعظی طراح: نام دبیر یا
  یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  ریاضی-تجربی
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  ایران تاریخ معاصر سواالت  سوال

  .گزینه ي مناسب را انتخاب کنیدالف) 

  به موجب کدام عهدنامه برقراري حق کاپیتوالسیون بر ایران تحمیل گردید؟  1
  ب) ترکمانچاي              ج) مفصل                د) مجمل      الف) گلستان             

25/0  

  فرمان تشکیل مجلس شوراي ملی را صادر نمود؟ مظفرالدین شاه در چه تاریخی  2
  1332مرداد  28د)                  1290مرداد  24ج)               1304آبان  9ب)                  1285مرداد  14الف) 

25/0  

  .چه کسی فتواي تحریم توتون و تنباکو را صادر کرد  3
  الف) مالعلی کنی            ب) میرزا حسن آشتیانی                      ج) میرزاي شیرازي                 د) میرزا صالح شیرازي

25/0  

  در دوره ي دوم مشروطه رهبري حزب دموکرات بر عهده ي که بود؟  4
  ب) تیمورتاش                  ج) تدین                         د) سلیمان میرزا                            الف) تقی زاده    

25/0  

  .ب) جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید

  25/0  سیاحت نامه ي ابراهیم بیک اثر حاج زین العابدین مراغه اي از ویژگی هاي مثبت غرب سخن گفته است.   ص     غ  5

  25/0  به موجب عهدنامه ي گلستان حق کشتیرانی در دریاي خزر از ایران سلب شد.   ص    غ  6

  .ج) جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید
  25/0  ، ایران از منطقه ي .......................... دست برداشت.در عهدنامه ي ارزنه الروم دوم  7

...................... مستشاران.....ظامی، مالی و سیاسی ایران منحصرا در اختیار نظارت بر تشکیالت ن 1919در قرارداد   8
  قرار می گرفت.

25/0  

  25/0  اولین نخست وزیر دوران سلطنت رضا شاه ........................... بود.   9

  25/0  طبق قرارداد .............. ایران به سه منطقه تقسیم شد.  10

  .د) به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

  5/0  را نام ببرید. 1299دو چهره ي سیاسی و نظامی کودتاي   11

  5/0 حزب اعتدالیون به چه شعاري تاکید می ورزیدند.  12
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  5/0  بسته شد.بین چه کشورهایی  ي فین کن اشتاینعهدنامه   13

  5/0  مهم ترین نظریه ي شیخ فضل اهللا نوري چه بود؟  14

  5/0  دو تن از رهبران داخلی انقالب مشروطه را نام ببرید ؟  15

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

16  
  دوران طوالنی سلطنت ناصرالدین شاه با چه موضوعاتی شناخته می شود؟ (دو مورد)

  
  

1  

17  
  مهم ترین درخواست هاي مهاجرین صغري را بنویسید؟

  
  
  

1  

18  
  (دو مورد) الف بود؟چرا روسیه با انقالب مشروطه مخ

  
  

1  

19  
  دو ویژگی بارز دوره دوم مشروطه را بنویسید.

  
  
  

1  

20  
  در منطقه ي خاورمیانه دنبال کرد؟ دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول چه سیاست هایی را

  
  
  

1  

21  

  چرا شیخ خزعل تسلیم رضاخان شد؟
  
  
  
  

1  

22  

  و شخصیت هاي دینی چه اقداماتی انجام داد؟ (چهار مورد)رضاشاه در دوران سلطنت خود براي محدود کردن دین 
  
  
  
  

1  

23  

  اولین حمله ي علنی و آشکار رضاشاه به ارزش ها و شعائر مذهبی در چه واقعه اي بود؟
  
  
  
  

1  
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 تراضاتاع

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

24  
  ایران بر اساس پیمان سعدآباد چه مناطقی را از دست داد؟

  
  
  

1  

25  
  رهاي درگیر در جنگ قرار گرفت؟چرا در جنگ جهانی دوم خاك ایران مورد توجه کشو

  
  
  

1  

26  
  (دو مورد) زمینه هاي پیدایش نهضت مشروطه را فقط نام ببرید.

  
  
  

1  

27  
  به ایران چه درخواست هایی را مطرح نمود. 1290دولت روسیه در اخطار سال 

  
  
  

1  

28  
  یم در ایران سوق داد؟چه عواملی انگلستان را در دوران بعد از جنگ جهانی اول به سوي مداخله ي غیرمستق

  
  
  

1  

29  

  دو مورد از تعهدات انگلستان در عهدنامه ي مفصل را بنویسید.
  
  
  
  

1  

30  

  ، چه اختیاراتی به دست آورد؟1327اسفند  5محمدرضا شاه با تغییر قانون اساسی در 
  
  
  
  

1  

    »موفق باشید«  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      سواالت امتحانی درس:

  10/1397تاریخ امتحان:     /
  مهر مدرسه:

  مدت امتحان:  تعدادصفحه:  تعدادسوال:  کالس:  طراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  پایه:  :شماره صندلی  صبح8ساعت شروع:

  
  صبح اول نوبت

سوا
  بارم  پاسخنامه  ل

   ب) ترکمانچاي  1

     1285مرداد 14الف)   2

    ج) میرزاي شیرازي  3

   الف) تقی زاده  4

   صحیح  5

   صحیح  6

    سلیمانیه  7

    انگلیستان  8

    محمدعلی فروغی  9

10  1907    

    سید ضیاء و رضاخان  11

    کم در برابر ظلم و بی عدالتی می دانستند.مذهب را سدي مح 12

    ایران و فرانسه  13

    مشروطه باید مشروعه باشد  14

    آیت اهللا طباطبائی و بهبهانی  15

  قتل میرزانقی خان امیرکبیر به تحریک بدخواهان  16
  آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با اروپاییان

  

  اي رسیدگی به شکایات مردمایجاد عدالت خانه در همه ي شهر ها بر  17
  عمل به قانون اسالمی به دور از مالحظات شخصی

  

  کمک به محمد علی شاه که طرفدار روس بود  18
  جلوگیري از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی از مشروطه طلبان حمایت می کرد

  

  اختالفات شدید بین طرفداران مشروطه  19
  در سرنوشت ایرانمداخله هاي آشکار روس و انگلیس 
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  تسلط بر منطقه حساس خاورمیانه و منابع نفت  20
  ایجاد کمربند آهنین در برابر نفوذ شوروي

  

21  
شیخ خزعل که وابستگی اش به انگلستان بر کسی پوشیده نبود منطقه خوزستالن را زیر سلطه ي خود داشت. دولت 
انگلستان خواهان افزایش قدرت رضا خان بود که براي حمایت از او دست از حمایت شیخ خزعل برداشت درنتیجه 

  شیخ خزعل تسلیم رضاخان شد.

  

22  
  جایگزین ساختن قوانین غربی به جاي قوانین مذهبی

  برداشتن حجاب و رواج منکرات
  تخریب مدارس و حوزه هاي علمیه

  وگواري امام حسینممنوع کردن برگزاري مراسم س

  

آیت اهللا بافقی به زنان خاندان سلطنتی که بدون رعایت موازین شرعی وارد حرم حضرت معصومه شدند اعتراض کرد.   23
  به دنبال این اعتراض رضاخان با چکمه وارد حرم شد و آیت اهللا را لگدکوب کرد و او را تبعید نمود.

  

24  
  بخشیدن ارتفاعات کوه آرارات به ترکیه

  بخش هایی از شرق به افغانستان
  چشم پوشی از اروندرود 

  

زیرا مناسب ترین راه براي انتقال کمک هاي اقتصادي و نظامی انگلستان به شوروي بود تا ماشین جنگی هیتلر را متوقف   25
  کند.

  

26  
  غلبه ي استعمار بر مملکت

  ورود اندیشه هاي جدید
  استبداد دستگاه حاکم

  

27  
  ي مورگان شوستر و اخراج وي از ایرانتوقف اقدام ها

  خودداري از استخدام اتباع خارجی بدون موافقت روس و انگلیس
  پرداخت هزینه ي نگهداري قواي روسیه در ایران توسط دولت ایران

  

  تنفر مردم ایران از انگلیس  28
  1919شکست در قرار 

  

  لمقدور از کمک خودداري نکنداگر دولت ثالثی به خاك ایران تعرض کند، انگلستان حتی ا  29
  انگلستان از کمک به سرکشان و شاهزادگانی که علیه شاه قاجار قیام کنند خودداري کند

  

30  
  قدرت انحالل دو مجلس 

  فرماندهی کل قوا
  اعالن جنگ و صلح

  نصب وزرا

  


