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                       تهران 5اداره آموزش و پرورش ناحیه                                                      باسمه تعالی

  نام درس:                                                                   نام:

 پایه تحصیلی                             نام خانوادگی:                               

     97/   10/  19تاریخ آزمون:                                 دقیقه  80مدت زمان : 
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 .دیرا مشخص کن ریعبارت ز ینادرست ای یدرست

 کرد. یخوددار یمتمم قانون اساس یشاه از امضا یمحمدعل الف( 

 در دوران محمد شاه قاجار، تهران به عنوان پایتخت انتخاب شد.ب( 

 شاه قاجار است. یمحمدعل ی( مربوط به دوره پادشاه۱۹۱۸-۱۹۱۴اول ) یوقوع جنگ جهان ج( 

 رضا شاه پس از بازگشت از ترکیه، دستور داد که مردان به جای کاله شاپو باید، از کاله پهلوی استفاده کنند. د(

 

 

۱ 
 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: 2

 ............ آن را تشکیل داد..............الف( کابینه ی سیاه ، کابینه ای است که .........

 .مشهور است ی..................... به مهاجرت صغربه شهر ............... ونیمشروطه مهاجرت روحان خیدر تار ب( 

 اولین نخست وزیر  دوره ی رضا شاه ، ............................بود. ج(

 .دیرس یروزی.............................. به پ ی( نهضت مشروطه در زمان پادشاهد

 

 

۱ 

 درست را انتخاب کنید: گزینه ی 3

 بود؟ یچه کس دیورز یم دیتأک استیاز س نید ییرهبر دمکرات ها که بر جداالف( 

 ملکم خان رزای( م۴        ی    خان ارمن پرمی( ۳                   زاده ی( تق۲ ی             عبداهلل بهبهان دی( س۱ 

 نیشدن نفت بزرگتر یو مل ستندین مانیکارخانه س کیقادر به اداره  یحت انیرانیا» این سخن از کیست : ب( 

 «.است انتیخ

 انیگلشائ ی( محمدعل۴                      ( رزم آرا۳               عالء  نی( حس۲                ی( سرلشکر زاهد۱ 

 کدام دولت مانعی بر سر راه ملی شدن نفت ایران بود؟ج(

 ( دولت زاهدی۴                    ( دولت قوام ۳              ( دولت منصور   ۲              ( دولت رزم آرا    ۱

 شد؟  لیتحم رانیبه ا یقضاوت کنسول ای ونیتوالسیحق کاپ یعهدنامه برقرار ایطبق کدام قرارداد  د( 

 ی( ترکمانچا۴                        نیکن اشتا نی( ف۳                       ( مفصل۲                       ( مجمل۱
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 /.75 .دیسیشاه به انگلستان داده شد را بنو نیکه در دوره ناصرالد یاستعمار ازیسه امت 4

 

 مورد( 4. )ذکر دیسینهضت مشروطه را بنو یها نهیزم 5
 

۱ 
 

 شود؟ یشناخته م یشاه با چه موضوعات نیسلطنت ناصرالد یدوران طوالن 6
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 .دیسیمفاد عهدنامه گلستان را بنو 7
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 ۱ چه بود؟ یخواسته علما در مهاجرت کبر نیمهم تر 8

 ۱ مورد( 2کرد؟ )ذکر  یم تیحما تیچرا انگلستان از نهضت مشروط 9
 

 ۱ .دیسی( را بنویشمس 1293-1288دوره دوم مشروطه ) یژگیدو و 10
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 .دیسیرا بنو سیو انگل رانیا 1919قرارداد  تیماه
 

5/۱ 
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 5/۱ مورد(  3. )دیکارنامه حکومت رضاشاه را نام ببر
 

 انجام داد؟  یچه اقدامات ینید یها تیو شخص نیمحدود کردن د یرضاشاه در دوره سلطنت خود برا 13

 
 

۱ 
 

41  
 

آنان  یو داخل یشد را با ذکر عوامل خارج لیتشک رانیکه پس از عزل رضاشاه در دوره اشغال ا یاحزاب

 د(مور 3. )ذکر دیسیبنو
 

5/۱ 

51 انجام داد و عکس العمل دولت انگلستان در مقابل  یخود چه اقدامات یریمصدق در دوران اول نخست وز 

 اقدامات او چه بود؟

۱ 

 
 

61  
 

 ۱ فراهم آورد؟ انیکودتاچ یبرا یچگونه انحالل مجلس هفدهم فرصت مناسب
 

71  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 

(الف( در کدام سفرنامه ها اولین نشانه های اندیشه های نوین در عهد قاجاریه مشاهده می شود؟ )ذکر دو مورد  

؟فتبه کجا ر ییطباطبا نیالد اءیض دیو س دیرس یریبه نخست وز یچه کس اهیس نهیپس از سقوط کاب ب(  

.وزیری رسیدج(  رضا خان چگونه به نخست   

دردوران حکومت رضا شاه ، ملی گرایی افراطی با چه هدفی شدت گرفت؟د(   

داشت؟ یجنگ، چه موضع ریدرگ یدر برابر دولت ها رانیدوم، دولت ا یدر آغاز جنگ جهان ( ه  

یاستیبه چه س جیبه تدر یگر یانجیو م تیحما استیشدن نفت، از س یدر قبال نهضت مل کایمواضع دولت آمر (و  

د؟بوچه  است،یس رییتغ نیشد؟ بهانه ا لیتبد   
 

5/۲ 
 

 



 

 ازدهمی هیپا رانیمعاصر ا خیتارپاسخنامه آزمون نوبت اول 

 نادرست: نادرست                د: نادرست                 ج: درست               ب: الف -(۱

 (عبدالعظیم شاه) ری: طباطبایی                  ب الدین ضیاء سید: الف -( ۲

 شاه مظفرالدین: د                      (ذکاءالملک) فروغی محمدعلی: ج

 آرا رزم « ۳»  گزینه: زاده                     ب تقی« ۲» گزینه: الف -( ۳

 ترکمانچای«  ۴»  گزینه: آرا                       د رزم دولت«  ۱»  گزینه: ج

 تنباکو و توتون امتیاز - التاری امتیاز – رویتر امتیاز -(۴

 حاکم، دستگاه استبداد -۳ مملکت، بر استعمار غلبه -۲ ایران، سوی چهار از هایی سرزمین رفتن دست از -۱ -(5

 استعمار و استبداد با علما و مردم های مخالفت -5 جدید، های اندیشه ورود -۴

 دوست، ایران و دانشمند صدراعظم قتل -۱: شود می شناخته زیر موضوعات با شاه ناصرالدین سلطنت دوران -(۶

 تدریجی آشنایی -۲. بود افتاده خطر به منافعشان که بدخواهانی و فاسدان تحریک به کبیر، امیر خان تقی میرزا

 .بیگانگان به فرهنگی و اقتصادی امتیازات واگذاری -۳ اروپاییان پیشرفتهای با ایرانیان از گروهی

 رسمیت به بود کرده اشغال زمان آن تا که هایی والیت بر را روسیه حاکمیت ایران عهدنامه این موجب به -(7

 و موقان گنجه، شکی، باغ، قره شیروان، دربند، باکو، شهرهای گرجستان، داغستان، ایاالت ترتیب بدین.  شناخت

 دولت برابر، در.  گردید سلب ایران از خزر دریای در کشتیرانی حق عالوه به شد؛ واگذار روسیه به تالش از قسمتی

 .کرد تعهد را سلطنت به او رساندن و شناخت رسمیت به ایران در را میرزا عباس نیابت روسیه

 - عدالتخانه ایجاد - تهران به مهاجران بازگشت برای زمینه کردن فراهم - صدارت از الدوله عین برکناری -(۸

 (نمایندگان مجلس) الشورا دار تشکیل

 مهره رساندن قدرت به -۲ روسیه با برابر یا بهتر موقعیتی به دستیابی برای ایران، در خود اعتبار افزایش -۱ -(۹

 منطقه در انگلستان مستعمرات سایر و هندوستان مرزهای از محافظت -۳ مجلس و حاکم دستگاه در انگلیسی های

 (مورد ۲ فقط) 

 در انگلیس و روس گرانه سلطه و آشکار های مداخله -۲ مشروطه طرفداران بین شدید های اختالف -۱ -(۱۰

 ایران سرنوشت

 وثوق) قرارداد به موسوم ۱۹۱۹ قرارداد کاکس، پرسی سر و الدوله وثوق میان محرمانه مذاکرات انجام با -(۱۱

 الحمایگی تحت سیستم گیری شکل موجب بود محرمانه ابتدا که داد قرار محتوای. گردید منعقد( کاکس - الدوله

 در منحصرا ایران سیاسی و مالی نظامی، تشکیالت بر نظارت قرارداد این موجب به. شد انگلیس دولت سوی از ایران

 ایران مذهبی - سیاسی های شخصیت و خواهان آزادی مخالفت باعث خبر این انتشار. گرفت قرار انگلیس اختیار

 .شد

( ۴ انگلستان، و ایران به ۱۹۳۳ نفت قرارداد( ۳ آهن، راه و ها راه شبکه( ۲ دامداری، و کشاورزی صنعت، -(۱۲

 (مورد ۴ )نوشتن اندوزی ثروت و طلبی جاه( ۶ رحمی، بی و خشونت آزادی، سلب( 5 آباد، سعد پیمان



 

 ممنوع - مذهبی مراسم و روحانیون کردن محدود - مذهبی قوانین جای به غربی های قانون کردن جایگزین -( ۱۳

 نظامیان موزیک های دسته رژه و شادی های کارناوال برپایی -( ع) حسین امام سوگواری مراسم گزاری بر کردن

 (مورد ۴ ذکر) لباس و کاله تغییر - علمیه های حوزه و مدارس تخریب - حجاب برداشتن - عاشورا روز در

 کمک با توده حزب -۲. شد تشکیل انگلستان عامل طباطبایی الدین ضیاء سید توسط ملی اراده حزب -۱ -( ۱۴

 و آمریکا به متمایل گاهی که السلطنه قوام توسط دمکرات حزب -۳. شد تشکیل شوروی عامل سابق های کمونیست

 بود مذهبی جریان یک که صفوی نواب توسط اسالم فداییان جمعیت -۴. شد تشکیل بود شوروی به متمایل زمانی

 (مورد ۳ نوشتن. )شد تشکیل

 شکایت الهه دادگستری دیوان در انگلستان دولت - نفت صنعت شدن ملی برای تالش و ملی وحدت تقویت -(۱5

 .کرد نظامی تهدید را ایران و کرد

 کودتاگران. شد کودتا عملیات شدن هموار باعث و کرد مخدوش آشکارا را دولت رئیس مشروعیت عمل این -(۱۶

 .ندارد قانونی مشروعیت مصدق دکتر دولت دیگر ملی، شورای مجلس انحالل از پس بودند مدعی

  شیرازی، صالح میرزا سفرنامه -۱: الف -(۱7

 ای العابدین مراغه زین حاج از بیگ ابراهیم نامه سیاحت -۲                  

 زمان آن در که فلسطین به طباطبایی الدین ضیاء سید و رسید وزیری نخست به السلطنه قوام: ب

 .رفت بود، انگلستان قیمومیت تحت

 .کشور در ناامنی دادن قرار دستاویز و چینی دسیسه گسترده، تبلیغ با: ج

 اسالم راندن حاشیه به: د

 ایران خاک از بیگانه قوای که داد نخواهد اجازه که کرد تأکید طرفی، بی اعالم با ایران دولت: ه

 .کنند عبور

 در توده حزب و کمونیستها نفوذ با مقابله - کودتا و براندازی عملیات به توسل و گری مداخله: و

 ایران

 



https://digikonkur.com/nemone-soal/np11/?utm_source=PDF&utm_medium=nemone-soal11

	Bookmarks from 13970302P7z54z6843.pdf
	1
	2

	Bookmarks from 13970310P1m2y69242.pdf
	Bookmarks from 13961001Pu364kw583.pdf

