
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جاّای ذالی را تا کلوات هٌاسة پز کٌیس 1

 .................................... تِ قتل رساًس. ( قائن هقام فزاّاًی راالف

 هتکی تَز. ....................................( حکَهت قاجار تز تٌیاز ب

 .تَزًس ....................................( رٍس ٍ اًگلیس زر جٌگ جْاًی جش گزٍُ ج

 .رسیس سلغٌت تِ .................................... شاُ، ًاصزالسیي اس تعس( ت

 .شس اًجام .........................جْاًی جٌگ اس تعس اًسکی شوسی، .............................. سال زر شاُ احوس گذاری تاج( ث

 .شس هغزح ..............................تَسظ هٌفی ی هَاسًِ سیاست( ج

3 

 .تٌَیسیسزرستی یا ًازرستی عثارات سیز را  2

     .الف( جٌگ جْاًی زٍم تا حولِ ّیتلز تِ لْستاى آغاس شس

 .ب( حشب تَزُ ذَاستار هلی شسى ًفت شوال تَز

 .ج( هصسق تِ شزط تصَیة عزح اجزای قاًَى هلی شسى صٌعت ًفت ًرست ٍسیزی را پذیزفت
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 .تٌَیسیس پاسرٌاهِ زر ٍ کٌیس پیسا آى هقاتل کواًک اس را سیز سؤاالت پاسد 3

 ) شاُ احوس - شاُ ًاصزالسیي  -شاُ هظفزالسیي (کزز؟ کار تِ شزٍع کسی چِ زست تِ هلی شَرای هجلس اٍلیي الف(

 ) فزٍغی علی هحوس - هیزسا سلیواى (تَز؟ کِ شاُ رضا ٍسیز ًرست اٍلیيب( 

1 

 تِ سؤاالت سیز پاسد کَتاُ زّیس. 4

 ایزاى چِ ًام زاشت؟الف( هعزٍف تزیي رٍسًاهِ ّای غیز زٍلتی چاج 
 

 ب( یکی اس هعزٍف تزیي سفزًاهِ ّا را ًام تثزیس:
 

 زٍ تي اس ًام آٍراى هجاّس زر سهاى هحوسعلی شاُ زر تثزیش را ًام تثزیس؟ ج(
 

 ( هْاجزت صغزی چیست؟ت
 

  شس؟ رٍسیِ ٍ ایزاى ّای جٌگ تاعج عَاهلی چِ ث(
 

 تثزیس ًام را هشزٍعِ ًْضت فکزی جسیس ّای اًسیشِ ج(
 

 تَز؟ چِ جٌگ ٍسارت ی زٍرُ زر ذاى رضا اقسام اٍلیيچ( 
 

 تَز؟ چِ شاُ رضا حکَهت تزای آّي راُ ی شثکِ تأسیس اس ّسف ح(
 

 شسًس؟ هحاکوِ ٍ تاسزاشت زٍلت سزاى اس کساًی چِ شاُ، رضا عشل اس پس خ(
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 2از 1صفحه ی 

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

 ریاضی و تجربی یازدهن هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 واحد رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 تاریخ معاصر ایراننام درس: 

 21/10/1399امتحان:   تاریخ

 /عصرصبح10:  00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 زّیس. اهلتِ سؤاالت سیز پاسد ک 5

 اشتایي تِ چِ هٌظَر تستِ شس؟( قزارزاز فیي کي الف
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 ( زر زٍرُ سلغٌت رضا شاُ چِ تغییزاتی تِ سز کالُ ٍ لثاس هززم ایجاز شس؟ب 
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 .تٌَیسیس را گلستاى عْسًاهِ هفازج(  
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 تَز؟ ّایی ٍیژگی چِ زارای ٍ اغاس هَقعی چِ اس هشزٍعِ زٍم زٍرُت(  

 

 

 

1 

 زّیس؟ تَضیح را 1331 تیزهاُ 30 قیامث(  
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 کساهٌس؟ هشزٍعِ ًْضت پیسایش ّای سهیٌِج(  

 

 

 

 

2 

 شس؟ ایزاى ٍارز جسیس سیاسی ّای اًسیشِ ّایی راُ چِ اس قاجاریِ زٍرُ زرچ(  
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 2 از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 هصسق زوتزج(           اٍل - 1921ث(        شبُ هظفزالسیيت(      ( هتفمیيح     ( اعتجساز هتىیة     ( هحوسشبُالف 1

 ج( ص                                                   الف( ص               ة( ص 9

 فزٍغی هحوسعلی ة(                              شبُ هظفزالسیيالف(  1

 عفزًبهِ هیزساصبلح شیزاسیة(                                    الف( تزثیت ٍ ازة  4

 ( هْبجزت رٍحبًیَى ٍ هززم شْزری زر صحي حضزت عجسالعظینت        ( عتبرذبى ٍ ثبلزذبى                   ح

 (وتبة ٍ عفزًبهِ) فىزاى رٍشي آثبر -9  ّب رٍسًبهِ -1 ج(             زرثبریبى ٍ ّب اًگلیظ ذیبًت ث(

 صاًسارهزی را اس ٍسارت زاذلِ )ٍسارت وشَر( ثِ ٍسارت جٌگ اًتمبل زاز. چ(

 .آًْب ًظبهی همبصس تأهیي ٍ ّب اًگلیظ رضبیت جلت ثزای ح(

 احوسی زوتز : لصز سًساى پششه راعد، هصطفی : لصز سًساى رئیظ هرتبری، السیي روي : تْزاى شْزثبًی رئیظ خ(

فزاًغِ ، وِ اس حولِ هغتمین ثِ اًگلغتبى ًبتَاى ثَز لصس زاشت ثب تصزف هغتعوزُ ّبی ًبپلئَى ثٌبپبرت ، اهپزاتَر  (الف 5

اًگلیظ ایي وشَر را شىغت زّس هْن تزیي هغتعوزُ اًگلیظ ٌّسٍعتبى ثَز وِ زعتزعی ثِ آى اس راُ ایزاى اهىبى 

 پذیز ثَز ثِ ایي هٌظَر ًبپلئَى لزارزاز فیي وي اشتبیي را ثب ایزاى اهضب وزز.
 

رضب شبُ اثتسا ثب ثِ وبرگیزی سٍر والُ لجِ زار هَعَم ثِ والُ پْلَی را زرهیبى هززم هتساٍل وزز اهب پظ اس ثبسگشت اس  (ة

عفز تزویِ ثِ تملیس اس آتبتزن زعتَر زاز والُ پْلَی ًیش هوٌَع ٍ هٌغَخ شَز ٍ اعالم وزز اس ایي پظ هززاى ثبیس والالُ  

لبًَى اججبری هتعسزالشىل وززى لجبط زر ایزاى ثب لیالس زٍ فَریالت ثالِ تصالَیت      1131شبپَ ثز عز ثگذارًس زر زی عبل 

 هجلظ ّفتن رعیس.
 

 .شٌبذت رعویت ثِ را ... ٍ ثبوَ ، گزجغتبى ، زاغغتبى جولِ اس شس اشغبل هٌبطك ثز را رٍعیِ حبوویت ایزاى .1ح(

 .شس علت ذشر زریبی زر ایزاى راًی وشتی حك. 9

 .ثزعبًس علطٌت ثِ را اٍ ٍ ثشٌبعس رعویت ثِ را هیزسا عجبط علطٌت ًیبثت شس هتعْس رٍعیِ. 1
 

ِ  ٍ اشالىبر  هساذلِ -9هشزٍطِ طزفساراى ثیي شسیس ّبی اذتالف -1 : ٍیضگیْب .شس آغبس تْزاى فتح ثبت(  ِ  عاللط  گزاًال

 ایزاى عزًَشت زر اًگلیظ ٍ رٍعیِ
 

 اذتیبر زر را جٌگ ٍسارت پغت تب ذَاعت شبُ اس ثَز زرثبر آى راط وِ هربلفیي وٌتزل ٍ هربلفت ثزای هصسق زوتزث( 

 ثِ تزط ثسٍى هززم 1111 تیز 11 زر عپظ ٍ ًوَز اعتعفب هصسق زوتز ٍ ًىزز هَافمت شبُ اتفبق، ایي اس ثعس ثگذارًس اٍ

 .شس ٍسیز ًرغت هصسق زوتز زٍثبرُ ٍ ًوَزًس ذلك آفزیي غزٍر ٍ هلی حوبعِ ٍ آهسًس زر حزوت
 

 ٍ هززم ّبی هربلفت -حبون زعتگبُ اعتجساز -هولىت ثز اعتعوبر ی غلجِ -ایزاى عزسهیي اس ثرشْبیی رفتي زعت اسج( 

 .اعتعوبر ٍ اعتجساز ثب علوب
 

 ّب وتبة ٍ ّب عفزًبهِ رٍسًبهِچ( 

 امضاء:                   نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه تهران منطقاداره ی آموزش و پرورش شهر 

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 تاریخ هعاصر یازدهننام درس: 

 21/10/1399تاریخ اهتحان: 

 / عصرصبح  10:00ساعت اهتحان: 

 دقیقه 60هدت اهتحان: 
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