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 بارم حضرت فاطمه )س(خداوند امر به معروف را برای اصالح مردم قرار داد . 

 دیگرکشورها چه بود ؟ دليل نفوذ کشورهای اروپایي در 1

 (هردومورد(تهيه مواداوليه ارزان قيمت    جب    (نياز به بازارهای مصرفالف

۵/0 

 تقسيم کردند ؟ به مناطق تحت نفوذ ایران را ،انگلستان براساس کدام قرارداد روسيه و 2

 1919قرارداد (ج                    190۷قرارداد (ب                191۵قرارداد (الف

۵/0 

  ۵/0 ،مربوط به عهدنامه ی ننگين...................مي باشد.دادن حق کاپيتوالسيون به روسيه 3

 ۵/0 سيستم.............................ایران ازسوی انگلستان مي شد.موجب شکل گيری 1919محتوای قرارداد 4

 ۵/1 چه امتيازاتي به این شخص داده شد ؟ بسته شد رویتر براساس قراردادی که با ۵

 ۵/1 ؟عهدنامه گلستان چه بود مفاد 6

 1 ؟به هنگام مهاجرت کبری چه خواسته هایي مطرح شد ۷

 ۵/1 )مناطق اشغالي (چه بود ؟م191۵قراردادپيامد  8

 ۵/1 ذکرکنيد. نمایندگان مجلس ملي را و بي اعتنایي های محمدعلي شاه نسبت به نظام مشروطه از مورد دو 9

 ۵/1 توضيح دهيد. علل جنبش عمومي مردم تهران عليه نوزبلزیکي را 10

 1 ست داد ؟د از چه مناطقي را آباداساس پيمان سعد ایران بر 11

 ۵/1 غيرمستقسم درایران سوق داد ؟ ه سوی مداخله یجنگ جهاني اول ب از دوران بعد در چه عواملي انگلستان را 12

 1 چه اختياراتي بدست آورد ؟132۷پنجم اسفند تغييرقانون اساسي در محمدرضاشاه با 13

 ۵/1 چه درخواست هایي مطرح کرد ؟ به ایران داد ش.1290سال اخطاری که در دولت روسيه در 14

 1 ؟دوم واقع شدجنگ جهاني  توجه کشورهای درگير در خاک ایران مورد چرا 1۵

نام  مورد4) ؟اقداماتي انجام داد هشخصيت های دیني چ برای محدودکردن دین و رضاشاه دردوران سلطنت خود 16

 (ببرید
1 

 ۵/1 (نام ببرید مورد3) ؟فراهم کرد زمينه های نهضت مشروطه راه عواملي چ 1۷

 1 ؟ایران تشکيل شد اوایل سلطنت محمدرضاشاه چه احزابي در در 18
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