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ف
بارمسؤاالت  ردی

1

 پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید:

 الف( اولین روزنامه دولتی ایران کاغذ اخبار نام داشت.

از طریق عین الدوله به گوش شاه رساندند. ب( در جریان مهاجرت صغری، مهاجران خواسته های خود را

 ج( یکی از زمینه های نهضت مشروطه دخالت روس در ایران بود.

1.1

2

 در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

 الف( ایران به دلیل .........................و.........................مورد توجه کشورهای همسایه قرار گرفت.

 از ........................ بود و در زمان ......................... به ایران کوچ کردند .ب( ایل قاجار 

شدیدا با یکدیگر ج( به دنبال اعدام شیخ فضل اهلل نوری و تشکیل دومین دوره مجلس دو حزب ......................... و ............................. 

 . رقابت فکری و سیاسی داشتند 

 د( در دوران حکومت رضاشاه ملی گرایی افراطی با هدف ......................... شکل گرفت .

5.1

5

موارد زیر را به دقت خوانده و شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلوی هر مورد بنویسید؟

الف( میرزا حسین خان سپه ساالر

 ب( سید ضیاالدین طباطبایی

 ج( تیمورتاش

 د( ملک المتکلمین

 ه( باقرخان

 ( مجاهد تبریزی1

( از جمله کسانی که به دستور محمد علی شاه اعدام شد 2

 ( از حامیان تجدد طلب رضا خان3

 1211( از عامالن کودتا 4

 ( از عامالن واگذاری امتیازات5

1-             )         (2-                 )         (3-       (                  )4-                  )        (5-  )        (

2.1

4

 کدام اختیارات را بدست آورد؟ 1321اسفند  5الف( محمدرضاشاه با تغییر قانون اساسی در 

 وزیر(نسب نخست 2(عزل وزرا                                                                             1

(قدرت انحالل دو مجلس4(برقراری حکومت نظامی                                                           3
2

2از  1صفحه 

نام و نام خانوادگی: ..........................

یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

نام پدر: ...........................................

.شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

تاریخنام درس: 

حبیبه محبی نام دبیر:

 1311/ 11 / 21 امتحان:  تاریخ

/ عصرصبح 11:11  ساعت امتحان:
دقیقه 61مدت امتحان : 

یار نمره آموزشی Nomreyar.com | وبسایت



 

 نمره 21جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 ب( کدام نخست وزیر ایران با موافقت شاه موجودیت دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت ؟

 (رزم آررا4(علی منصور                          3                  (قوام السلطنه       2(محمد ساعد                    1

 ج( حل بحران نفت از طریق اعمال قدرت نظامی و توسل به کودتا برای نخستین بار از سوی چه دولتی طراحی شد ؟

 (شوروی4             (اسرائیل               3(انگلیس                         2( آمریکا                        1

 د( کدام یک از شخصیت های زیر از اولین بنیان گذاران جریان کمونیستی ایران به حساب می آیند ؟

 (سید حسن تقی زاده4(محمدعلی فروغی             3(تیمورتاش            2( سلیمان میرزا            1

 

1 

 است ؟هر یک از این موارد مربوط به کدام عهد نامه ها 

 ایران از دعاوی خود درباره ی سلیمانیه چشم پوشید (1

 فرانسه متعهد شد در جنگ با روسیه به ایران کمک کند . (2

 برقراری کاپیتوالسیون بر ایران تحمیل شد (3

 حق کشتیرانی ایران در دریای خزر سلب شد (4

2 

6 

 الف(علت شکست ایران در جنگ های دوره ای ایران و روسیه چه بود؟

 کدام واقعه را طلیعه بیداری ایرانیان در زمینه نهضت مشروطه می دانند ؟ب( مورخان 

 پ( در آثار روشنفکران ایرانی دوره قاجار به چه کسائلی توجه شده است ؟

 ت( یکی از خواسته های مردم در دوران مهاجرت صغری چه بود ؟

 میالدی ایران و انگلیس چه بود ؟ 1111ث( ماهیت قرار داد 

 مقاومت مردم و علمای دین در برابر قانون کشف حجاب چه بود ؟ج( مهمترین 

 چ( رزم آرا توسط چه کسی و چه گروهی به قتل رسید؟

5.1 

 1 چرا دولت های اروپایی در کشورهای دیگر نفوذ می کردند؟ 7

 1 چه عواملی در زمان مفرالدین شاه کشور را در آستانه ی یک شورش سراسری قرار داد ؟ 8

 1 حمایت انگلیس از مشروطه ی ایران چه بود؟علت  9

 1 ش به ایران داد چه خواسته هایی را مطرح کرد ؟ 1211روسیه در اخطاری که در  11

 1 چرا سیاست انگلیس پس از جنگ جهانی اول به سوی ایجاد حکومت مرکزی مقتدر در ایران تمایل داشت؟ 11

 2از 2صفحه ی 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف(ص        ب(غ            ج(غ             1

2 
 و منابع سرشار مواد اولیه                        ب( ترکمانان و مغوالنالف( موقعیت ویژه جغرافیایی 

 اعتدالیون و دموکرات ها                                                          د( به حاشیه راندن اسالم ج( 

 1ه(              2د(           3ج(          1ب(       5الف(  5

 1د(               3ج(             1ب(            4الف(  4

 الف( ارزنه الروم           ب(فین کنشتاین           ج(ترکمن چای                د(گلستان 1

6 

 انگلیس به ایرانالف(ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربار و خیانت 

 ب(نهضت تحریم تنباکو

 پ(پیدایش اندیشه های غربی و شیفتگی در برابر فرهنگ غرب

 به طور دقیق و تشکیل عدالت خانه برای رسیدگی به شکایاتت(عمل به قانون 

 ث(تحت الحمایه شدن ایران از سوی انگلیس 

 ج(قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد

 اسالمچ(خلیل طهماسبی از فداییان 

 کشورهای اروپایی در نتیجه ی انقالب صنعتی به رشد اقتصادی رسیدند و نیاز به بازار فروش و مواد اولیه ارزان داشتند .  7

 خشونت های عین الدوله ، فقر و رکود شدید اقتصادی 8

9 
مهره های انگلیسی در مجلس و دستگاه حاکم (به قدرت رساندن 2(افزایش اعتبار خود در ایران برای موقعیتی بهتر یا برابر روسیه 1

 ....... )دو مورد(

11  
( دولت ایران بدون موافقت روس و انگلیس از استخدام اتباع خارجی خودداری کند . 2(اقدامات شوستر متوقف و از ایران خارج شود 1

 )دو مورد( 

 (تثبیت منافع خود در ایران3(جلوگیری از نهضت های مردمی   2(کنترل منطقه حساس خاور میانه 1 11

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 واحد فلسطین سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 تاریخنام درس: 

 حبيبه محبینام دبير: 

 01/0311 / 20: تاریخ امتحان

 / عصرصبح  11:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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