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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

 .رسیسسلغٌتتِ...................................شاُ،ًاصزالسیياستعس( ت

 .شساًجام ......................جْاًیجٌگاستعساًسکیشوسی،.............................سالزرشاُاحوسگذاریتاج( ث

 .شسهغزح.............................تَسظهٌفییهَاسًِسیاست( 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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 .تٌَیسیسپاسرٌاهِزر ٍکٌیسپیساآىهقاتلکواًکاسراسیزسؤاالتپاسد 3

)شاُاحوس - شاًُاصزالسیي  -شاُهظفزالسیي (کزز؟کارتِشزٍعکسیچِزستتِهلیشَرایهجلساٍلیيالف(

 )فزٍغیعلیهحوس -هیزساسلیواى (تَز؟کِشاُرضاٍسیزًرستاٍلیيب( 

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 ٍایزاىّایجٌگتاعجعَاهلیچِث(
 

 تثزیسًامراهشزٍعًِْضتفکزیجسیسّایاًسیشِج(

 تَز؟چِجٌگٍسارتیزٍرُزرذاىرضااقساماٍلیيچ( 

 تَز؟چِشاُرضاحکَهتتزایآّيراُیشثکِتأسیساسّسفح(

 شسًس؟هحاکوِ ٍتاسزاشتزٍلتسزاىاسکساًیچِشاُ،رضاعشلاسپسخ(
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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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 .تٌَیسیسراگلستاىعْسًاهِهفازج(  
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 تَز؟ّایی ٍیژگیچِزارای ٍاغاسهَقعیچِاسهشزٍعِزٍمزٍرُت(  
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 زّیس؟تَضیحرا 1331تیزها30ُقیامث(  
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 کساهٌس؟هشزٍعًِْضتپیسایشّای سهیٌِج(  
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 شس؟ایزاىٍارزجسیسسیاسیّای اًسیشِّاییراُچِاسقاجاریِزٍرُزرچ(  
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 2 از 2صفحه ی 
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                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر                                               راهنمای تصحیح ردیف

 هصسقزوتزج(           اٍل - 1921ث(        شبُهظفزالسیيت(      ( هتفمیيح     ( اعتجساز هتىیة     ( هحوسشبُالف 1

 ج( ص                                                   الف( ص               ة( ص 9

 فزٍغیهحوسعلیة(                              شبُهظفزالسیيالف(  1

 عفزًبهِ هیزساصبلح شیزاسیة(                                    الف( تزثیت ٍ ازة  4

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

 (وتبة ٍعفزًبهِ)فىزاىرٍشيآثبر -9 ّبرٍسًبهِ -1ج(             زرثبریبى ٍّباًگلیظذیبًتث(

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

.آًْبًظبهیهمبصستأهیي ٍّباًگلیظرضبیتجلتثزایح(

 احوسیزوتز :لصزسًساىپششهراعد،هصطفی :لصزسًساىرئیظهرتبری،السیيروي :تْزاىشْزثبًیرئیظخ(

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.
 

.شٌبذترعویتثِرا ...ٍثبوَ ،گزجغتبى ،زاغغتبىجولِاسشساشغبلهٌبطكثزرارٍعیِحبوویتایزاى .1ح(

.شسعلتذشرزریبیزرایزاىراًیوشتیحك. 9

 .ثزعبًسعلطٌتثِرااٍ ٍثشٌبعسرعویتثِراهیزساعجبطعلطٌتًیبثتشسهتعْسرٍعیِ. 1
 

ِ  ٍاشالىبر هساذلِ -9هشزٍطِطزفساراىثیيشسیسّبیاذتالف -1 :ٍیضگیْب .شسآغبستْزاىفتحثبت(  ِ عاللط گزاًال

 ایزاىعزًَشتزراًگلیظ ٍ رٍعیِ
 

اذتیبرزرراجٌگٍسارتپغتتبذَاعتشبُاسثَززرثبرآىراطوِهربلفیيوٌتزل ٍهربلفتثزایهصسقزوتزث( 

ثِتزطثسٍىهززم 1111تیز11زرعپظ ًٍوَزاعتعفبهصسقزوتز ًٍىززهَافمتشبُاتفبق،ایياسثعسثگذارًس اٍ

 .شسٍسیزًرغتهصسقزوتززٍثبرُ ًٍوَزًسذلكآفزیيغزٍر ٍهلیحوبعِ ٍآهسًسزرحزوت
 

ٍهززمّبیهربلفتحبون -زعتگبُاعتجسازهولىت -ثزاعتعوبریغلجِایزاى -عزسهیياسثرشْبییرفتيزعتاسج( 

 .اعتعوبر ٍاعتجسازثبعلوب
 

 ّبوتبة ٍّبعفزًبهِرٍسًبهِچ( 
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