


  تاریخ معاصر : سواالت امتحان درس  

  دقیقه  80:  مدت امتحان      3/97/ 22:    تاریخ امتحان 

  : شماره دانش آموزي

  : نام خانوادگی :                               نام 

  یازدهم تجربی و ریاضی : کالس :                        نام پدر 

 با سمه تعا لی

  مدیریت  آموزش و پرورش خمینی شهر

  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 امتحانات خرداد ماه

  96-97سال تحصیلی 

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه 

  صنعتی متوسطه دوم

 نمره با حروف 

  امضا:               نام مصحح اول 

  :نمره با حروف  

 امضا :            نام مصحح دوم  

  بارم  سوال طراحی شده است21صفحه و3سواالت در   ردیف

1  

1-1  

2-1  

3-1  

4-1  

  )نمره25/0هرمورد.  (صحیح یا غلط بودن جمالت زیررامشخص کنید

  غ               ص.                    حق کاپیتوالسیون براي اولین بار در عهدنامه ي ترکمانچاي به انگلستان اعطا شد

  غ                 ص.                                                       مرداد سرلشگر زاهدي نخست وزیر شد 28پس از کودتاي 

  غ                       ص.                                                 ملی توسط دکتر مصدق منحل گردید مجلس هفدهم شوراي 

  غ                  ص                                   .دي ماه را از الطاف خفیه الهی برشمرد 19امام خمینی قیام مردم قم در 

1  

2  

1-2  

2-2  

3-2  

4-2  

    )نمره25/0هرمورد.  (زیرراتکمیل کنیدجمالت 

  .تبریز نیز مورد هجوم مأموران رژیم پهلوي قرار گرفت...................هم زمان با مدرسه ي فیضیه ي قم ، مدرسه ي 

  .بودند.................................اعضاي کابینه ي مهندس بازرگان تقریباً همگی از اعضا و یا طرفداران  احزاب جبهه ملی و 

  .و فضاي باز سیاسی بود.................................................شعار کارتر در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا 

  .بودند اجرا شد...................................طرح اتحاد براي پیشرفت در کشورهایی که در معرض خطر 

1  

3  

  

  )نمره25/0هرمورد.(گزینه ي مربوط بنویسیدشماره پاسخ صحیح رادرمقابل 

 مسلمانان انقالبی  -4چپ گرایان  -3ملی گرایان   -2سلطنت طلبان  -1

  :کاهش خودکامگی شاه) الف

  :تعلیم و تربیت چریک) ب

  :افزایش آگاهی عمومی و بسیج همگانی) ج

75/0  

4  

1-4  

  

2-4  

  

  )نمره25/0هرمورد.(قراردهید*درمقابل گزینه ي صحیح عالمت 

  مرداد را بر عهده داشت؟ 28کدام کشور رهبري کودتاي 

  آمریکا و شوروي )د                   انگلستان  )ج                    آمریکا)ب                شوروي)الف

  پرداختند ؟با استفاده از کدام نهاد به سازماندهی افکار عمومی  1322مرداد  28کودتاگران 

   حزب توده )د    ارتش          ) ج          مطبوعات      )ب          مجلس     )الف

  

  

  

  





 

  حکومت محمد رضا پهلوي بر چه پایه هایی استوار بود؟ سه مورد   13

  

75/0  

  فضاي باز سیاسی آمریکا چگونه در ایران اجرا شد؟ دو مورد را توضیح دهید  14

  

1  

  .دو مورد از دسیسه ها و توطئه هاي آمریکا بر ضد انقالب را بنویسید  15

  

1  

  کسی قرائت شد؟و محتواي آن چه بود؟توسط چه  57قطعنامه ي راه پیمایی عاشوراي   16

  

5/1  

  .از ویژگی هاي مرحله ي دوم ترورهاي پس از انقالب دو مورد را بنویسید  17

  

1  

  چرا ایران در ابتدا آتش بس با عراق را نمی پذیرفت؟دو دلیل را در سه سطر بررسی نمایید  18

  

1  

  بین کدام کشورها بسته شد؟ "الجزایر "عهدنامه ي   19

  

5/0  

  هر کدام از موارد زیر جزء کدام دسته از دستاوردهاي انقالب است؟  20

  :احیاي تفکر دینی ، تحول در ارزش ها و نگرش ها ) الف

  :گسترش یا نوسازي راه هاي کشور)ب

  :شکست ابهت قدرت هاي غرب و شرق و قدرت هاي سلطه گر خارجی) ج

5/1  

 بود؟ دو دلیل دالیل اهمیت تأسیس ساواك از دیدگاه آمریکا چه  21

  

  

1  

    "درپناه حق باشید"سیمین سپهري                                                                           : نام و نام خانوادگی طراح سوال   


