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نام و نام خانوادگي :
كالس :
نام دبير  :آقای حسيني مهر

جمهوری اسالمی ایران
مديريت آموزش و پرورش منطقه 14
اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير
اداره آموزش و پرورش منطقه  14تهران

رشته تحصيلي :رياضي فيزيك

پاياني اول 98-99

تاريخ امتحان :

/

98/

نام درس  :تاريخ معاصر
مدت امتحان :

شماره :

دقيقه

ساعت شروع امتحان  8 :صبح
تعداد برگ سئوال  :صفحه

بارم

ردیف

1

مفاد عهدنامه ترکمانچای چه بود ؟

1/5

2

براساس کاپیتوالسیون  ،اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی برخوردار شدند ؟

0/5

3

عهدنامه ارزنه الروم بین کدام دولت ها  ،چرا و چگونه بسته شد ؟

1/5

4

دوران طوالنی سلطنت ناصرالدین شاه با  3موضوع شناخته می شود  .ذکر نمایید .

1/5

5

امیرکبیر در دوره صدارت کوتاه خود چه اصالحات و اقداماتی انجام داد؟  3مورد .

1/5

6

امتیاز توتون و تنباکو چه بود و با چه شرایطی به تالبوت واگذار شد ؟ آن را با امتیازی که دولت عثمانی به
یک شرکت خارجی واگذار کرده بود مقایسه کنید.

1/5

7

چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه در ایران را فراهم کرد ؟  4مورد

1

8

مهم ترین خواسته های مهاجران در مهاجرت صغری (حرم حضرت عبدالعظیم )کدامند ؟

1

9

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه چه بود ؟

1
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رشته  :ریاضی فیزیک

تاریخ امتحان 98/ / :
بارم

ردیف

10

بنابر نظر مورخان یکی از فجیع ترین اعمال مشروطه خواهان پس از فتح تهران چه بود و آن را نتیجه چه
قضیه ای می دانستند ؟

1

11

سید ضیاء الدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند  1299ش .به چه اقداماتی دست زد ؟

1

12

همزمان با دوره نخست وزیری رضاخان  ،چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست ؟ این واقعه چه تاثیری در
ایران داشت ؟

13

کارآیی و کاربرد ارتش رضا شاه در چه زمینه هایی بود ؟

1

14

قرارداد نفت  1933م  .ایران و انگلستان چگونه بسته شد؟

1/5

15

محمدرضا شاه پهلوی با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 1327چه اختیاری بدست آورد ؟  3مورد

1/5

16

نتیجه شکایت دولت انگلستان از ایران به شورای امنیت سازمان ملل (در ارتباط با ملی شدن صنعت نفت )
چه بود ؟

1/5

1/5

20

