
 

  دبیرستان    یازدهم :پایه  تجربی-: ریاضی رشته  آزمون درس : تاریخ معاصر ایران     

 امتحان تاریخ         نوبت    دقیقه 07:   امتحان مدت   نام و نام خانوادگی :
     

 بارم سئواالت                                       ردیف        

 جمالت زیر را با عبارت های مناسب کامل کنید

 . در دوره ی قاجاریه ....................... بود خارج ازکشور چاپاز روزنامه های غیر دولتی  (0

ا تالش های فراوان ب مجلس اول دور در اساسی قانون متمم دوم اصل ، شاه علی محمد زمان در  ( 2

 ......................تصویب شد .

 ؟.بودند ملی شورای مجلس فعالیت دوره دومین معروف دوحزب............  و........... حزب  ( 3

 ؟.گرفت صورت....................... هدف با افراطی گرایی ملی شاه رضا حکومت دوران در  ( 4

 ( چهار مورد از احزابی را که در اوایل دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی تشکیل شد، نام ببرید.؟ 5

ا بر والیت هایی که تا آن زمان اشغال کرده بود را به ( به موجب عهد نامه ................... ایران حاکمیت روسیه ر 6

 رسمیت شناخت.
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 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .

 چه کشورهایی منعقد شد ؟ میان فین کنشتاین عهدنامه ( 0

 ( عامالن اصلی واگذاری امتیاز رویتر و التاری چه کسانی بودند.. ؟ 8

 ه.ش چه کسانی بودند.؟ 0299سیاسی و نظامی کودتای سوم اسفند ( دوچهره  9

 ( انگلستان از نخست وزیر شدن حسین اعالء چه هدفی را دنبال می کرد ؟ 07

 مورد(2(چه اختیاراتی بدست آورد؟)0320( محمدرضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند) 00
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2./ 

2./ 
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 دهید . به سئواالت زیر پاسخ کامل

 یک مورد از تعهدات انگلیس نسبت به ایران در عهد مفصل را بیان کنید.؟ (02

 مورد(2( امیر کبیر در دوره ی صدارت خود چه اصالحات و اقداماتی انجام داد ؟ ) 03

 ( پیش از مهاجرت صغری چه حوادثی موجب اعتراض مردم شد. ؟ )سه مورد را نام ببرید. ( 04

 ینه های نهضت مشروطه در ایران را نام ببرید. ؟( دو مورد از زم 05

( نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی  06

 گرفتند. ؟

 ( جنبشهای ضد استعماری ایران پس از جنگ جهانی اول را نام ببرید. ؟ 00
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چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست ؟ این واقعه چه تاثیری در ( هم زمان با دوره ی نخست وزیری رضاخان  08

 ایران داشت ؟

 ( رضاشاه پیش از رسیدن به سلطنت برای تظاهر به دینداری چه اعمالی انجام داد ؟ ) ذکرسه مورد ( 09

 ( هدف رضا خان از اسکان اجباری عشایر و نتیجه آن را بیان کنید. ؟ 27

 گلشائیان چه نتیجه ای به دنبال داشت..؟ -الحاقی گس( عدم تصویب قرارداد  20

 ( چرا انحالل مجلس هفدهم به شکست دولت مصدق کمک کرد. ؟      22

 جواب سئواالت را در پاسخنامه بنویسید.           27موفق باشید. جمع بارم   
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