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 دقیقه  21 مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 2شماره صفحه : 

    

 اًقالب هطزٍطیت :   1 

 ّیچکذام               جٌثطی سیاسی اجتواػی تَد جٌثطی اجتواػی تَد جٌثطی سیاسی تَد  

 در ًظام پادضاّی استثذادی :   2

 ادارُ کطَر تاتغ ّیچ قاًًَی ًیست  تزخَردار است پادضاُ اس قذرت فزاٍاًی  

 توام هَارد پادضاُ تز اساس هیل ٍ ادارُ خَد حکَهت هی کٌذ  

 ًظام پادضاّی هطزٍطِ ًَػی حکَهت است کِ :   3

  قذرت ٍ اختیار پادضاُ تز اساس قاًَى هحذٍد هی ضَد  

 خَاست پادضاُ حکن قاًَى را دارد  

 ْادّایی هاًٌذ هجلس ٍ دٍلت استادارُ کطَر در اختیار ً  

 هَارد یک ٍ سِ  

 سهیٌِ ّای داخلی اًقالب هطزٍطیت اس کجا سزچطوِ هی گزفت ؟   4

  ػقة هاًذگی ایزاى ٍ ًاتَاًی حکَهت قاجار  

 ٍاگذاری اهتیاسّای تسیار تِ اًگلیسی ّا ٍ رٍسْا   

  سیي )ع( آهَسُ ّای دیي اسالم ٍ هذّة ضیؼِ ٍ درس گزفتي اس قیام اهام ح  

 ّیچکذام   

 چِ کسی حکن حزام تَدى تٌثاکَ را صادر کزد ؟   5

 ًاصزالذیي ضاُ  السلطاىاهیي  هیزسای ضیزاسی سیذجوال الذیي  

 طَر تَجَد آٍرد؟ کچزا ًادرضاُ تصوین داضت ًیزٍی دریایی تزای   6

 گاّی داضت تِ اّوّیّت ًیزٍی دریایی کطَر آ ٍی اس هَقؼیت حساس خلیج فارس آگاُ تَد  

 هَارد یک ٍ دٍ هیخَاست اس تواهیت ارضی کطَر دفاع کٌذ  

 تز اساس ػْذًاهِ تزکوٌچای :   7

 رٍسیِ در آهذ سزسهیي ّای ایزاًی ضوال رٍد ارس تتصزف  

 ایزاى اس کطتی راًی در دریای هاسًذراى هحزٍم ضذ  

  ایزاى هجثَر تِ پزداخت غزاهت گزدیذ  

 توام هَارد  



 
 

 اهات اهیز کثیز : یکی اس هْوتزیي اقذ  8

 فزستادى داًطجَ تِ ارٍپا تَد  تأسیس هذرسِ دارالفٌَى تَد  

 ّیچکذام  آٍردى هؼلواًی اس اتزیص تَد  

 در دٍراى فزهاًزٍائی کزین خاى سًذ :   9

 کطَر تْتز ضذ  یاٍضاع اجتواػی ٍ اقتصاد اٍضاع اقتصادی ٍ اجتواػی کطَر خزاب ضذ  

 هَارد دٍ ٍ سِ   َجَد آهذآراهص ًسثی در ساسز کطَر ت  

 هْوتزیي ػلل اًقالب هطزٍطِ :   11

 ػَاهل فکزی ٍ فزٌّگی  اٍردّای توذى جذیذ ارٍپاتآضٌایی ایزاًیاى تا افکار ٍ دس  

 توام هَارد   جذا ضذى قسوت ّای پٌْاٍری اس خاک کطَر  

 اسی اس رٍسیِ ٍ اًگلستاى : یضکست ّای ًظاهی ٍ س  11

  گی ایزاًیاى ضذهَجة یأس ٍ سزخَرد  

 ایزاًیاى را هتَجِ پیطزفت ّای ػلوی ٍ صٌؼتی کطَرّای ارٍپایی کزد   

 سیاستوذاراى ٍ اًذیطوٌذاى ٍ ػالواى دیٌی تزای جثزاى ػقة هاًذگی تِ چارُ جَئی پزداختٌذ  

 هَارد دٍ ٍ سِ   

 ؟  هْوتزیي ّذف استؼواری کطَر رٍسیِ چِ تَد ٍ در سهاى کذام فزهاًزٍای رٍسیِ  12

  سهاى پتز کثیز -رسیذى تِ آب ّای دریای خشر  

 سهاى پتز کثیز –رسیذى تِ آب ّای گزم خلیج فارس   

 پتز کثیز  -اس دریای خشراخزاج ایزاًیاى   

 ّیچکذام   

 ػَاهل فکزی ٍ فزٌّگی :   13

 ًقص هْوی در ٍقَع اًقالب هطزٍطِ ًذاضتٌذ  ع اًقالب هطزٍطِ داضتٌذًَقص هْوی در ٍق  

 ّیچکذام  تاػث تسلط تیگاًگاى تز هٌاتغ ثزٍت اقتصادی کطَر ضذًذ  

 تز اساس اهتیاس تالثَت :   14

 َتَى ٍ تٌثاکَ ًذاضتٌذ ایزاًیاى حقّ استفادُ اس ت  

 ایزاًیاى ًوی تَاًستٌذ هحصَل تَتَى ٍ تٌثاکَی خَد را تکسی غیز اس تالثَت تفزٍضٌذ   

 خزیذ ٍ فزٍش تٌثاکَ هوٌَع تَد   

 ّیچکذام   

 تٌیاًگذار سلسلسِ قاجار چِ کسی تَد ؟   15

 ًادرضاُ  آقا هحوذخاى فتحؼلی ضاُ کزین خاى  
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