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 18سئواالت :تعداد  3:تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه75 وقت پاسخگویی:  17/10/97تاریخ برگزاری:
 ریاضی و تجربی رشته :

 11:پایه

 نام درس:

 تاریخ معاصر

 بارم
 ردیف 

 صحیح وغلط را با عالمت ص وغ مشخص کنید. گزینه 1
 .با فتوای آیت ا... میرزای شیرازی امتیاز توتون و تنباکو لغو شد الف(
 اولین روزنامه ایرانی کاغذ اخبار بود که توسط امیرکبیر انتشار یافت. ب(
 شیخ فضل ا.... نوری معتقد به مشروطه مشروعه بود. ج(
 ..م با حمله هیتلر به لهستان آغاز شد 1914جنگ جهانی دوم در سال د(

۱ 

 در مقابل هر مورد بنویسید:سمت چپ را شماره گزینه صحیح از  و موارد زیر را به دقت بخوانید 1
 گلستان(1                  .                         برقراری حق کاپیتوالسیون برای اتباع روسی الف(

 ترکمنچای(2(فرانسه تعهداتش را نسبت به ایران زیر پا گذاشت                                         ب
 ارزنه الروم(3حق کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب شد.                                           ج(
 تیلسیت(4     .       حاکمیت ایران بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود به رسمیت شناخته شد د(

 فین کنشتاین(5                                                                                                       
 ( مفصل6                                                                                                       

2 

 به سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید: 1
 الف( پس از لغوامتیاز رویتر، او برای جبران خسارت موفق به گرفتن چه امتیازی شد؟

 بانک شاهنشاهی (4          تنباکو خرید و فروش توتون و( 3            بانک استقراضی( 2                 التاری(1
 نمی باشد؟ب( کدام مورد از خواسته های مردم در هنگام مهاجرت کبری 

 ( تشکیل دارالشورا       2(عزل عال الدوله               1
 ( فراهم آمدن زمینه بازگشت مهاجران به تهران4( ایجاد عدالتخانه             3 

 الدین طباطبائی به قصد منحرف ساختن افکار عمومی انجام شد؟ج( کدام اقدام سید ضیا 
 1919( لغو قرارداد 2                                  1907(لغو قرارداد 1
 ( سپردن وزارت جنگ به رضا خان4                      ( دستگیری آیت ا... مدرس 3

 ایران به حساب می آمد؟ د(چه کسی از اولین پایه گذاران جریان کمونیستی در
 ( داور4( سلیمان میرزا         3( فروغی           2           ( تقی زاده1
 

3 

5/1  در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید: 
 اولین جرقه ی نهضت مشروطه ماجرای ........................................... بود.الف(

 به ................................ نفوذ تقسیم شد.ایران  1907ب(به موجب قرارداد 
 موجب شکل گیری سیستم ........................... ایران از سوی دولت انگیس شد. 1919قرارداد ج(
 از جلمه اقداماتی که نفوذ رضاخان را در میان مردم افزایش داد سرکوب شورش .................................. بود. د(
 ( یکی از پیامدهای پیمان سعدآباد بخشیدن ارتفاعات .............................. به ترکیه بود.و

 هـ( جمعیت فداییان اسالم به رهبری .............................. پایه ریزی شد.
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75/0  ش به ایران داد چه درخواستهایی مطرح کرد؟ 1290دولت روسیه در اخطاری که در سال  
 
 
 

۱۱ 

 به نفوذ بیگانه چه جنبش های ضداستعماری شکل گرفت آنها را نام ببرید؟پس از جنگ جهانی اول در واکنش   1
 
 
 

۱2 

 همزمان با دوره نخست وزیری رضا خان چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست این واقعه چه تاثیری در ایران داشت؟ 1
 
 
 

۱3 

 دو مورد از شاخصه های ملی گرایی افراطی رضا خان را بنویسید؟ 1
 
 
 
 

۱4 

 رضا خان از سیاست اسکان عشایر چه بود و نتایج این اقدام را بنوسید؟ هدف 1
 
 
 

۱5 

75/0  دولت شوروی برای بدست آوردن امتیاز نفت از چه راه هایی ایران را تحت فشار گذاشت؟ 
 
 
 

۱6 

 بنویسید؟ )یک مورد(مصدق در دوره اول نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد و عکس العمل انگلیس را در مقابل آن  1
 
 
 

۱7 

 را بنویسید؟ 1331تیر  30علت قیام  1
 
 
 
 
 
 

 با آرزوی موفقیت

۱8 
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 بسمه تعالی
 4مدیریت اداره آموزش وپروش ناحیه

 7واحد  دبیرستان امام رضا)ع(

          ریاضی وتجربی یازدهمپایه ورشته تحصیلی:              اولنوبت :           معاصرسواالت درس:تاریخ پاسخ نامه 

 97دی ماه تاریخ امتحان:                     1397-98سال تحصیلی:

 

 بارم سواالت ردیف

 1 25/0هرمورد            غد(            صج(              غب(               صالف( 1

 1 25/0هر مورد             3د(        1ج(            4ب(                  2الف( 2

 1 25/0هر مورد         3د(              2ج(           1ب(            4الف(  3

 الف( نوز بلژیکی،                  ب( سه منطقه،           ج(تحت الحمایگی،  4
 25/0د( شیخ خزعل،                    و( کوه آرارات،            هـ( نواب صفوی                 هر مورد 

5/1 

 5/0الف( هرات، قندهار و بخشی از بلوچستان )دو مورد کافیست(  5
 5/0قرار گرفت این اقدام را به مشروطه خوهان نسبت داد  ب( مورد سو قصد

 5/0،      د( فرمان اجباری کشف حجاب 5/0کتاب، یک مورد  56ج( پاسخ در صفحه 
 5/0،     و( ملی: مصدق   مذهبی: کاشانی 5/0ن( مطبوعات دینی، جنبش اسالمی دانشجویان 

ه کودتا برای نخستین بار از سوی دولت انگلیس تحت عنوان و توسل ب هـ( حل بحران نفت از طریق اعمال قدرت نظامی
 5/0عملیات چکمه طراحی شد. 

5/3 

 1 5/0از سوی دیگر... می دانستند.  هرمورد  -2از سوی با انگلستان رقابت داشتند ...،  -1،   24پاسخ در صفحه  6

 1 32پاسخ در صفحه  7

 75/0 25/0هر مورد    39پاسخ در صفحه  8

تشکیل  فرمان 25/0عده ای از سیاستمردان به تدوین قانون اساسی پرداختند   25/0بازگشت علما  25/0عین الدوله عزل  9
 25/0  1285مجلس شورای ملی در سال 

1 

 75/0 25/0ظهور دیکتاتوری رضاخان و سلسله وابسته پهلوی      5/0مداخله های بیگانگان و عوامل وابسته  10

 75/0 25/0،   سه مورد هر مورد 67پاسخ در صفحه  11

جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان،  خیابانی در تبریز، محمدتقی خان پسیان در خراسان، تنگستانی ها در جنوب  12
 25/0هر مورد 

1 

 1 پارگرافر آخر 85پاسخ در صفحه  13

 1 دو مورد کافیست 5/0هر مورد  93و  92و... پاسخ در صفح  جدایی دین از سیاست، قومیت ستیزی 14

 1 5/0، دامداری سنتی از بین رفت ولی صنعتی جایگزین نشد 5/0مهار قدرت سیاسی و نظامی عشایر  15

 75/0 25/0حزب توده، عواملی داخلی، قوای مسلح شوروی، هر مورد  16

 1 یک مورد کافیستکتاب،  119و  118پاسخ در صفحه  17

 1 استعفای مصدق و روی کارآمدن قوام السلطنه و سپس تهدیدهای او ... 18


