جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :یازدهم (ریاضی و تجربی)
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

نام دبیر :سید احمد حسینی
تاریخ امتحان1399/10 / 21 :

ساعت امتحان 08 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  60 :دقیقه

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

سؤاالت

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

ردیف

نام دبیر:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :تاریخ یازدهم

1

کدام یک از مراجع فتوای تحریم استفاده از توتون و تنباکو را داد؟

1

2

براساس قرارداد 1907ایران دچار چه سرنوشتی شد؟

1

3

دوره ی دوم مشروطه از چه زمانی آغاز و دارای چه ویژگی هایی بود؟

1

4

ماهیت قرداد  1919چه بود؟

1

5

تفاوت استعمار نو و کهنه در چه بود؟

2

6

قرارداد گس گلچاییان بین کدام کشور ها منعقد شد؟ مفاد آن را بنویسید؟

2

7

با بروز اختالف و شکاف میان رهبران نهضت ملی شدن نفت چه اختالفاتی روی داد؟

2

8

حرکت مردم ایران پس از شهریور  1320بر چه پایه هایی استوار بود؟ و چرا این حرکت به سرانجام نرسید؟

2

9

منظور از انقالب سفید شاه چه بود؟

2

10

قانون انجمن های ایالتی و والیتی در چه دوره ای به تصویب رسید؟ و موضوع ان چه بود؟

2

11

علت دستگیری و تبعید امام خمینی در آبان  1343چه بود؟

2

12

امام مبارزات خود را در دوران تبعید به چه صورت هایی انجام میداد؟

2

صفحه ی 1از1

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :تاریخ

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبير :سيد وحيد اميرکيائی

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

1

ساعت امتحان 8:00 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399-1400

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان1399/10 / 21 :

مدت امتحان 60 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

آیت اهلل میرزای شیرازی
بر اساس این قرارداد دایران به سه منطقه ی :شمال ایران به روس ها  ،منطقه ی جنوب به انگلیس و منطقه ی سوم که شامل کویر ها

2

و بیابان های بی آب و علف بود برای ایران شناخته شد.
با فتح تهران آغاز شد  .ویژگی ها-1 :اختالف های شدید بین طرفداران مشروطه -2مداخله آشکار و سلطه گرایانه روسیه و انگلیس در

3

سرنوشت ایران
قرارداد 1919میالدی که بین ایران و انگلیس منعقد شد  .طبق این قرارداد ایران به دطور کامل تحت حمایت دولت انگلیس قرار می

4

گرفت و انگلیس ها نظارت بر تشکیالت نظامی  ،مالی و سیاسی ایران را داشتند.
استعمار کهنه شیوه نظامی جنگ و خونریزی و اشغال کشورها را در نظر داشت ولی استعمار نو با نفوذ در دستگاه های سیاسی و

5
6

نظامی بدون خونریزی کشور را تحت حمایت خود درمی آورد مثل حکومت رضاشاه
بین ایران و انگلیس – قرارداد الحاقی به قرارداد  1933بود.
با اختالف بین دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی ضربه ی سنگینی بر پیکر ملی شدن صنعت نفت وارد شد و پایه های حمایت و

7

پشتیبانی در رویارویی با استعمار خارجی شد
-1جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری پهلوی به کوتاه کردن دست استعمار -2علت به نتیجه نرسیدن جدایی رهبران ملی و مذهبی و

8

9
10
11
12

اختالفات آنان و دخالت بیگانگان
انقالب سفید به معنی اصالحات اجتماعی و اقتصادی برای جلوگیری از خطر کمونیست و همچنین جلوگیری از گسترش فعالیت های
مردمی علیه شاه و آمریکا بود.
در زمان دولت اسد اهلل اعلم انجام شد که بر اساس این قانون شرط مسلمان بود و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان
حذف شد.
به دنبال اعتراض شدید مردم و همچنین اعتراض به تصویب الیحه ی کاپیتوالسیون رژیم  ،با برقراری حکومت نظامی در نیمه شب
 13آبان  1343امام را دستگیر و به تهران و سپس به ترکیه تبعید کرد
مردم را به استقامت و امید دعوت میکرد .مردم را درباره ی مسائل خاورمیانه و ایران و افکار ها روشن می کرد .اعتماد حوزه و دانشگاه
را باعث تشکیل حکومت اسالمی می دانست.

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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