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 69-69سال تحصیلی  5دبیرستان دخترانه امام محمد باقر )ع( ناحیه 

 نمره به عدد : ...........................                  نام و نام خانوادگی ..............................نام پدر ..........................                                          

 حروف : ........................ س : تاریخ معاصر       شماره صندلی.........................                                                            نمره بهآزمون در

 امضاء دبیر و تاریخ : ....................                               کالس : یازدهم تجربی و ریاضی   نام دبیر : ............................                             

 نمره پس از تجدید نظر : .................                                                                     69/ 06دقیقه      تاریخ امتحان :     /  96مدت امتحان : 

  2تعداد صفحه :      22تعداد سؤال : 
 

 بارم سؤاالت ردیف
 

 صحیح و غلط عبارات زیر را مشخص کنید : -0         

 5/1 درست                نادرست                                                 سال حکومت کرد 031حکومت قاجار قریب به  الف

 5/1 درست                نادرست                          ون اساسی را تصویب کرد .شیخ فضل اهلل نوری اصل دوم متمم قان ب

 5/1 درست                نادرست                              سال از شاه گرفت  01رویتر امتیاز بانک شاهنشاهی را به مدت  پ

 درست                نادرست                                             هانی است ب اعتدالیون طباطبایی و بهبرهبران حز د
5/1 

 به سؤاالت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید . -2          

0 

 ...................................یکی از حوادث بزرگ تاریخ معاصر است .

 ج : جنگ تحمیلی          د : انقالب فرانسه          الف : نهضت مشروطه               ب : مشروطه مشروعه        

 
5/6 

2 
 کاغذ اخبار اولین روزنامه ایران بود که توسط چه کسی انتشار یافت ؟

 نوری   شیخ فضل اهللطباطبایی          د : الف : بهبهانی                      ب : میرزا صالح شیرازی               ج :

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . -3         

 0 ............................ و .........................از معروف ترین روزنامه های غیر دولتی چاپ ایران بودند . 0

 0 . ............................ و ........................... عامالن کودتای انگلستان در ایران بودند 2

 به سؤاالت تشریحی زیر پاسخ دهید : -4          

 0 مردم را بنویسید ؟ ارزنة الروممورد از مفاد عهد نامه دوم  2 0

 ادامه سؤ االت صفحه بعد

 



 

 سواالت تاریخ معاصر )صفحه دوم (

 5/0 سه مورد از اقدامات امیر کبیر را نام ببرید ؟ 2

 5/0 اهی به ایران در دورهء قاجار را نام ببرید ؟)سه مورد ( زمینه های ورود تفکر مشروطه خو 3

 0 بین چه کشورهایی بسته شد ؟ مفاد آن را هم بنویسید . 0011قرارداد  4

 0 دو ویژگی مهم دورهء دوم مشروطه خواهی را نام ببرید؟  5

 0 بین چه کسانی منعقد شد و مفاد آن را هم بنویسید ؟ 0000قرارداد  9

 0 مورد(  2سی خروج احمد شاه از ایران را چگونه جلوه دادند ؟)انگلی 9

 0 مورد( 2منظور از ملی گرایی افراطی رضا خان چیست ؟ ) 8

 0 مورد ( 2مناطقی را از دست داد ؟ ) ایران براساس پیمان سعدآباد چه   6

 5/0 سه مورد از خواسته های مردم در مهاجرت کبری را نام ببرید ؟ 06

 5/6 فرهنگی داشت ؟ و  امات ضد دینی رضا شاه ریشه در چه جریان فکریاقد 00

02 
 دو اصطالح زیر را تعریف کنید ؟

 سیاست موازنهء منفی  -0

 سیاست موازنهءمثبت  -2

0 

 0 مورد  2چه کسانی در تصویب ملی شدن صنعت نفت نقش داشتند ؟  03

 0 ن عهد نامه ننگین ترین عهد نامه است ؟ننگین ترین عهدنامه دورهء قاجار چه نام داشت ؟ چرا ای 04

 «موفق باشید » 
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