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  تاریخ یاسدّن ریاضی ٍ تجزتی 

  درست یا ًادرست تَدى گشیٌِ ّای سیز را هشخص کٌیذ 

 5/0 درست                ًادرست                تِ پیزٍسی رسیذ.          هظفزالذیي شاًُْضت هشزٍعیت در دٍرُ  1

 5/0 درست                ًادرست                   است.     رضاشاُآغاس جٌگ جْاًی اٍل هزتَط تِ دٍرُ پادشاّی  2

  گشیٌِ درست را اًتخاب کٌیذ. 

 کشتیزاًی در دریای خشر را اس دست داد؟در کذام عْذًاهِ ایزاى حك  3

 عْذًاهِ ارسًِ الزٍم اٍل     ج(عْذًاهِ ارسًِ الزٍم دٍم         د( عْذًاهِ تزکواًچای       (الف( عْذًاهِ گلستاى    ب

5/0 

 کذام ٍالعِ را  ًخستیي حزکت هزدهی فزاگیز تز ضذ استعوار داًستِ اًذ؟ 4

 ج( ًْضت تٌثاکَ                   ب(لیام جٌگل        ج( لیام رئیسعلی دلَاری در تٌگستاىالف(ًْضت هشزٍعِ           

5/0 

 سیاحت ًاهِ اتزاّین تیگ اثز کیست؟ 5

 الف( حاج سیي العاتذیي هزاغِ ای      ب( هیزسافتحعلی آخًَذسادُ       ج(هیزساهلکن خاى    د(هحوذعلی فزٍغی

5/0 

. کشتِ شذ.رسم آرا تَسظ یکی اس  6  اعضای تزجستِ فذائیاى اسالم تِ ًام .......................

 الف( خلیل عْواسثی              ب(سیذهجتثی هیزلَحی)ًَاب صفَی(      ج(سیذهحوذٍاحذی         د( هحوذتخارایی

5/0 

 کاتیٌِ ای کِ .................... تشکیل داد تِ کاتیٌِ سیاُ هعزٍف است. 7

 د( علی رسم ارا                  ج(ٍثَق الذٍلِ             ی سْیلی          ب( سیذضیاءالذیي عثاعثاییالف(عل

5/0 

 کذام شخصیت اٍلیي ًخست ٍسیز دٍراى پْلَی تَد؟ 8

 الف( هحوذعلی فزٍغی       ب(هحوذساعذ هزاغِ ای     ج( علی سْیلی       د(علی اکثزخاى داٍر

5/0 

  سیز پاسخ دّیذتِ سؤاالت  

 5/0 در کذام عْذًاهِ ایزاى حك کاپیتَالسیَى)لضاٍت کٌسَلی( اتثاع رٍسیِ را پذیزفت؟ 9

 5/0 چِ کسی ًوایٌذگی ایزاى در هذاکزات هزتَط تِ عْذًاهِ ارسًِ الزٍم را تزعْذُ داشت؟ 10

 5/0 در دٍرُ کذام ًخست ٍسیز، ایزاى، دٍلت اسزائیل را تِ رسویت شٌاخت؟ 11

 5/0 دٍ ًوًَِ اس هْن تزیي الذاهات هْن الاهحوذخاى لاجار را تٌَیسیذ 12
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 1 را تٌَیسیذ. صغزیهْن تزیي خَاستِ ّای هْاجزاى در هْاجزت  13

 1 در دٍرُ اٍل جٌگ ّای ایزاى ٍ رٍسیِ، ایزاى کذام شْزّا ٍ هٌاعك را اس دست داد ٍ چِ اهتیاساتی را تِ رٍسیِ ٍاگذار کزد؟ 14

 1 ًْضت هشزٍعِ ایزاى را تٌَیسیذهخالفت رٍسْا تا دالیل  15

 1 چِ عَاهلی سهیٌِ ّای ًْضت هشزٍعیت را فزاّن کزد؟ )چْار هَرد( 16

 1 الذاهات هْن اهیز کثیز را تٌَیسیذ. 17

 1 دٍ رٍسًاهِ دٍلتی ٍ دٍ رٍسًاهِ غیزدٍلتی ایزاى دٍرُ لاجار ار ًام تثزیذ؟ 18

 1 اعتٌایی ّای هحوذعلی شاُ ًسثت تِ ًظام هشزٍعِ ٍ ًوایٌذگاى هجلس شَرای هلی را تٌَیسیذ.دٍ ًوًَِ اس تی  19

 1 استثذاد صغیز تِ چِ دٍرُ ای اشارُ دارد؟ دلیماً تَضیح دّیذ. 20

چیشّایی تأکیذ هی رّثزی دهَکزاتْا ٍ اعتذالیَى )در دٍرُ دٍم هشزٍعِ( را چِ کساًی عْذُ دار تَدًذ؟ ایي دٍ گزٍُ ّز کذام تز چِ  21

 کزدًذ؟

1 

 1 ، چِ اختیاراتی تذست اٍرد؟1327اساسی در پٌجن اسفٌذهحوذرضاشاُ تا تغییز لاًَى  22

 1 ش تِ ایزاى داد، چِ در خَاست ّایی را هغزح کزد؟ دٍ هَرد را تٌَیسیذ.1290دٍلت رٍسیِ در اخغاری کِ در سال  23

 1 هحذٍد کزدى دیي ٍ شخصیت ّای دیٌی چِ الذاهاتی اًجام داد؟رضاشاُ در دٍراى پادشاّی خَد، تزای  24

 1 اًگلستاى اس ًخست ٍسیز شذى حسیي عالء چِ ّذفی را دًثال هی کزد؟ حسیي عالء در ایي راستا چِ کارّایی اًجام داد؟ 25

 1 چِ عَاهلی هَجة شذ کِ هصذق در دٍر دٍم ًخست ٍسیزی اس حوایت هزدم هحزٍم تواًذ؟ 26
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