نام درس :تاریخ معاصر

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

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :یازدهم ریاضی و تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نام دبیر :رضا قاسمی
تاریخ امتحان1911/12/01 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

ساعت امتحان 20 : 22 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1911 -1011

مدت امتحان  02 :دقیقه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سؤاالت

1

مفاد عهدنامه گلستان چه بود؟

2

2

قرارداد رویتر در زمان کدام شاه قاجار ،با کدام کشور بسته شد و محتوای آن چه بود؟

2

3

زمینههای پیدایش نهضت مشروطه کدامند؟

2

4

منظور از حق کاپیتوالسیون یا قضاوت کنسولی را بنویسید.

2

5

در دوره قاجاریه از چه راههایی اندیشههای سیاسی جدید وارد ایران شد؟

2

6

ماهیت قرارداد  1111ایران و انگلیس چه بود؟

2

7

رضاشاه در زمینه تغییر لباس و کاله مردم ایران چه اقداماتی انجام داد؟

2

8

دو مورد از بیاعتناعیهای محمدعلیشاه با نظام مشروطه و مجلس نمایندگان چه بود؟

2

1

بر اساس پیمان سعدآباد ایران چه مناطقی را از دست داد؟

2

11

 -1عهدنامه تیلست بین کدام کشورها بسته شد؟

1

الف)روسیه -ایران

ج) انگلیس -ایران

ب) فرانسه -روسیه

د) فرانسه -ایران

 -2چه کسی فتوای تحریم توتون و تنباکو را صادر نمود؟
الف) میرزا حسن آشتیانی
11

ب) حاج مال علی کنی

ج) میرزای شیرازی

د) شیخ فضل اهلل نوری
1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) موسس سلسله قاجاریه ..............................بود.
ب) عهدنامه فینکناشتاین بین کشورهای  ................و  .................بسته شد.
صفحه ی  1از1

جمع بارم  02 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد
1

نام دبير :رضا قاسمی
تاریخ امتحان1911/11/11 :
ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1911-1011

راهنمای تصحیح

ردیف

نام درس :تاریخ معاصر

مدت امتحان 01 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

به موجب این عهدنامه ،ایران حاکمیت روسیه را بر والیت هایی که تا آن زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت .به این ترتیب
ایاالت داغستان و گرجستان و شهرهای باکو ،دربند ،شیروان ،قره باغ ،شکّی ،گنجه ،موقان و قسمت باالی طالش ،به روسیه
واگذار شد .به عالوه ،حق کشتیرانی در دریای خزر ،از ایران سلب گردید ،در برابر ،روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران
به رسمیت شناخت.

2

ایـن امتیاز در زمـان ناصر الـدین شاه بـا تالش میـرزا حسین خان سپهساالرصدراعظم وقت و همکاری میرزاملکمخان به یک
یهودی به نام بارون جولیوس دو رویتر واگذار شد .به موجب قرارداد رویتر ،حق احداث راه آهن وتراموا و بهره برداری از کلیه
معادن و منابع ایران به جز طال و نقره و سنگهای قیمتی ،نیز بهره برداری از جنگلها و احداث قناتها و کانالهای آبیاری به مدت
هفتاد سال و اداره گمرکها و حق صدور همه نوع محصوالت انگلیسی به ایران ،به مدت بیست و پنج سال به رویتر واگذار شد.

3

از دست رفتن بخشهایی از سرزمین ایران -غلبهی استعمار بر مملکت -استبداد دستگاه حاکم -مخالفت های مردم و علما با
استبداد و استعمار.

4

افزایش حضور آمریکایی ها و مستشاران و نظامیان آنها در ایران ،دولت حسنعلی منصور ،ضمن تقدیم الیحهای به مجلس شورا
که قبالً در دولت علم تنظیم و تصویب شده بود ،برای مستشاران و نظامیان آمریکایی و خدمتکاران آنها ،درخواست مصونیت
قضایی کرد نظیر حق استعماری که در معاهده ترکمانچای برای اولین بار برای روس ها قائل شده بودند و موجب تحقیر ایرانیان
شده بود که بعد از انقالب بلشویکی ملغی شد.

5

روزنامه سفرنامهها و کتابها

6

محتوای این قرارداد که در ابتدا کامالً محرمانه نگه داشته شد ،موجب شکلگیری سیستم تحتالحمایگی ایران از سوی دولت
انگلیس می شد ،زیرا به موجب آن ،نظارت بر تشکیالت نظامی ،مالی و سیاسی ایران ،منحصرا در اختیار مستشاران انگلیسی
قرار می گرفت.

7

رضاشاه ابتدا با به کارگیری زور ،کاله لبه دار موسوم به کاله پهلوی را در میان مردم متداول کرد اما پس از بازگشت از سفر
ترکیه ،به تقلید از آتاتورک دستور داد که کاله پهلوی نیز ممنوع و منسوخ شود و اعالم کرد :از این پس مردان باید کاله شاپو
بر سر بگذارند.

8

از اشراف و نمایندگان دولت های خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد ،اما نمایندگان مجلس شورای ملّی را
دعوت نکرد .این ،اولین بی ّاعتنایی محمدعلی شاه به مجلس بود .بی اعتنایی بعدی محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه
هنگام امضای متمم قانون اساسی مشروطه ،رخ داد .هنگامی که متمم قانون اساسی تقدیم او شد ،از امضای آن خودداری کرد.

1

پیش از امضای پیمان سعدآباد ،اختالفات مرزی ایران با سه کشور همسایه با حکمیت انگلستان به طور موقت حل و فصل شد و
حکومت رضاشاه ناگزیر از ،بخشیدن ارتفاعات کوه آرارات به ترکیه ،بخشهایی از شرق ایران به افغانستان و چشمپوشی دولت
ایران از حق حاکمیت خود بر اروند رود شد .به همین سبب ،برخی از مورخان معتقدند که رضاشاه به دلیل تعهدهایی که شخصاً
به دولت انگلستان داشت ،تمامیت اراضی ایران را نادیده گرفت.

11
11

فرانسه و روسیه گزینه ب و گزینه ج میرزای شیرازی.
الف) آقامحمدخان

جمع بارم 02:نمره

ب) ایران و فرانسه

نام و نام خانوادگی مصحح  :رضا قاسمی

امضاء:
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