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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ........................ نام و نام خانوادگی :

 ............................... : شماره صنذلی 

 تاسیخ هؼاصش ایشاى   : نام امتحان

                                                                                                   یازدهم رشته ریاضی    رشته: -پایه

 102       شماره کالس:

            4    :تعذاد صفحه
          

 

 نمره( 4بخش اول:گسینه صحیح را با عالمت زدن مشخص نماییذ: )

 ًوشُ 0.5     ؟داشت سّثشی هخالفاى ػلیِ اهتیاص سٍیتش سا چِ وسی تش ػْذُ-1

 ⃝ وٌی ػلی هال ب(حاج                                               ⃝اسذآتادی الذیي جوال الف( سیذ

 ⃝ًَسی 000ا فضل د(شیخ                                                               ⃝شیشاصی  ج(هیشصای

 ًوشُ 0.5     ؟ـ فتَای تحشین تَتَى ٍتٌثاوَ تَسط چِ وسی صادس شذ2

 ⃝ًَسی 000ا فضل شیخ ب(                                                      ⃝تْثْاًی 000ا الف(آیت  

 ⃝آتادی اسذ الذیي جوال د(سیذ                                                           ⃝هیشصای شیشاصیج(    

 ًوشُ 0.5؟     ـ تش اساس وذام لشاسداد اتثاع سٍسیِ اص حك واپیتَالسیَى دس ایشاى تشخَسداس شذًذ 3

 ⃝د(هفصل                           ⃝چای تشووي ج(                      ⃝اشتایي وي ب(فیي                          ⃝گلستاىالف(

 ًوشُ 0.5شذ؟    صادس پادشاُ فشهاى تشىیل هجلس شَسای هلی تَسط وذام  ـ 4

 ⃝د(احوذشاُ                            ⃝هظفشالذیي شاُج(                    ⃝شاُ ػلی ب(هحوذ                        ⃝ سضا شاُالف(

 ًوشُ 0.5؟  چِ تَد دس جٌگ جْاًی اٍل ـ ػلت اشغال ایشاى تَسط هتفمیي 5

  ⃝اًگلستاى ٍ سٍسیِ تیي شذیذ ب(اختالف                                                               ⃝آلواى تا ایشاى الف(اتحاد

 ⃝ایشاى دٍلت تَسط تیطشفی اػالم د(ػذم                             ⃝حساس ایشاى تشای ًیشٍّای دسگیش جٌگهَلؼیت   ج(

 ًوشُ 0.5؟     ـ وذام ػاهل اًگلستاى سا پس اص جٌگ جْاًی اٍل تِ سَی هذاخلِ غیش هستمین دس ایشاى سَق داد 6

 ⃝حضَس ًیشٍّای لضاق سٍس دس ایشاىالف(

 ⃝ٍ ًفشت تاسیخی هشدم ایشاى 1919شىست دس لشاسدادب(

 ⃝هخالفت ػلوا ٍ سٍحاًیت تا اًگلستاىج(

 ⃝جلَگیشی اص ًفَر ووًَیسن دس ایشاىد(

 دقیقه 50    مذت پاسخگویی:

 03/97/    تاریخ امتحان :  

 یوسفی    آقای نام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 : امضاء دبیر
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 ًوشُ 0.5؟    ّي سشاسشی چِ تَدآـ اص ًظش هَسخاى ّذف سضا خاى اص ایجاد ساُ  7

     ⃝وٌتشل تْتش وشَسالف(

 ⃝اًگلستاى سضایت ب(جلة 

 ⃝ووه تِ سٍسیِ دس جٌگ جْاًی دٍمج(

 ⃝حشوت سشیغ ًیشٍّای ًظاهی تشای سشوَب شَسش ّای احتوالید(

 ًوشُ 0.5؟     اص چِ ساّی ایشاى سا تحت فشاس گزاشتدٍلت شَسٍی تشای تِ دست اٍسدى اهتیاص ًفت  ـ 8

   ⃝هجلس ًوایٌذگاى اص گشفتي ب(ووه                                            ⃝ووه گشفتي اص اًگلستاىالف(

 ⃝ًفَر دس دستاسد(                                 ⃝تَدُ حضب ٍ داخلی ػَاهل اص ج(استفادُ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره( 1بخش دوم: درست یا نادرست بودن را با عالمت زدن مشخص نماییذ: )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ًوشُ 0.5.      تِ تضؼیف دٍلت هصذق پشداخت لستاى تا تحشین ایشاى ٍ جلَگیشی اص فشٍش ًفتگـاً 9

 ⃝ب(ًادسست                                                ⃝الف(دسست

 ًوشُ 0.5سشگزاسًذ. ـ سضا خاى پس اص سفش تِ تشویِ ٍ تِ تملیذ اص اتاتَسن دستَس داد هشداى تایذ والُ پْلَی تش 10

 ⃝ب(ًادسست                                                ⃝الف(دسست 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره(2بخش سوم: جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نماییذ: )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    دس لشاسداد ...................هشص تیي ایشاى ٍ سٍسیِ هثْن تَد وِ هَجة دست دساصی سٍس ّا تِ خان ایشاى هی شذ.                    ـ  11

... تِ ........................................................................... ٍ ...............................................اًذیشِ ّای  سیاسی اص طشیك ........................ -12

 ایشاى فشاّن شذُ ٍ ساُ یافت.

 سٍسیِ ٍ اًگلستاى تشاساس لشاسداد ........................ ایشاى سا هیاى خَد تمسین وشدًذ. -13

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 نمره( 13پاسخ دهیذ: )بخش چهارم: سواالت تشریحی را با دقت 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ًوشُ 1؟     هشیىا تشای اًجام وَدتا دس ایشاى سا جلة وشدآّایی ّوىاسی  ـ اًگلستاى اص چِ ساُ 14

 

 

 ًوشُ 1؟  تش چِ پایِ ّایی استَاس تَد ٍ چشا تِ ًتیجِ ًشسیذ 1320ـ حشوت هشدم ایشاى پس اص شْشیَس 15

 

 

 ًوشُ 1؟    ـ تاسیس ساٍان اص چِ جٌثِ ّایی تشای اهشیىا اّویت داشت16

 

 

 ًوشُ 1؟  ـ ّذف اهشیىا اص اًجام اصالحات دس وشَسّای تَسؼِ ًیافتِ چِ تَد ٍ تا چِ ػٌَاًی اجشا شذ 17

 

 

 ًوشُ 1؟چِ تغییشاتی دس ششایط اًتخاتات اًجوي ّای ایالتی ٍ ٍالیتی ایجاد شذـ دس دٍسُ ی ًخست ٍصیشی ػلن  18

 

 

 ًوشُ 1؟    خشداد دٍ هَسد سا تیاى وٌیذ 15ـ اص دستاٍسدّای لیام  19

 

 

 ًوشُ 5/1؟  چِ گشٍّْایی تَدًذ ٍ چِ ًگششْایی داشتٌذ 56تا  42ـ هخالفاى سطین پْلَی اص سال  20

 

 

 ًوشُ 1(دٍ هَسد ؟)ایشاى ایجادوشد چِ تغییشاتی دس 56تشًاهِ حمَق تششواستش دس سال ـ شاُ تشای ّواٌّگی تا  21
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 ًوشُ 1( دٍ هَسد ؟)ـ گشٍّْای ضذ اًمالب خَاستاس چِ تغییشاتی دس اًمالب اسالهی تَدًذ 22

 

 

 ًوشُ 5/0؟     ـ ّجشت اهام خویٌی تِ پاسیس چِ پیاهذّایی دس پی داشت 23

 

 

 ًوشُ 1(  دٍ هَسد ؟)چِ اّذافی اًجام شذـ اًمالب فشٌّگی تا  24

 

 

 ًوشُ 1؟   ـ صذام چِ هَلغ ًذای صلح خَاّی سشداد 25

 

 

 ًوشُ 1.  ـ اص ػلل ًاواهی حشوت ّای تیذاسی اسالهی دٍ هَسد سا تیاى وٌیذ 26

 

 

 

 پیشٍص ٍ سشتلٌذ تاشیذ

 


