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بسمه تعالی
تبریز4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه

دوره دوم–ةدبیرستان غیردولتی مشکا

امتحان درس  تاریخ معاصر ایران :نام و نام خانوادگی 

ه دقیق60: وقت               97/ 10:    / تاریخ  آزمون                             :رشته                   یازدهم: پایه 

بارم  شرح سوال  ردیف

  .گزینه ي صحیح را انتخاب نمائید

1 
  میان کدام دولتها منعقد گردید؟1933و 1919قراردادهاي 

  ایران، فرانسه) ایران، انگلیس               د) ایران، عثمانی              ج) ایران، آمریکا                  ب) الف
5/0 

2 

  فدائیان اسالم به رهبري چه کسانی تشکیل شده بود؟جبهه ي ملی و جمعیت

  دکتر مصدق و نواب صفوي          ) قوام السلطنه، دکتر مصدق                                  ب) الف

  عالء، فروغی) فروغی، سیدضیاء                                               د) ج

5/0 

3 

  در مورد کدام پادشاه به کار برده می شد ؟نداي دیکتاتوري مصلح 

  کریم خان زند) احمدشاه قاجار           د) محمدرضا شاه پهلوي          ج) رضاشاه پهلوي               ب) الف
5/0 

4 

  پس از سقوط حکومت صفوي نادرشاه افشار میانه خوبی با کدام قبیله نداشت؟

  قاجار) افغان ها                  د) صفوي                            ج) ب        زندیه                  ) الف
5/0 

  .گزینه صحیح را انتخاب کنید

 5/0  ص         غ .                اصل دوم متمم قانون اساسی با تالش هاي پیگیر آیت اهللا مدرس تصویب شد 5

  .جاهاي خالی را پر کنید

 به دلیل وابستگی اش به فرقه دمک 6
. رات .....................

. و تفکرات   1  .فاقد پشتوانه مردمی بود.......................

. و جنگ جهانی دوم در سال . م...................... جنگ جهانی اول در سال  7  5/0  .آغاز شد. م................

  سواالت تشریحی

8 

  را به لشکرکشی به سوي هرات تشویق می کردند؟چرا روس ها ایران 

  
1 

9 
  چه عواملی زمینه هاي نهضت مشروطه را فراهم کرد؟

  
1 

10
  در هنگام مهاجرت کبري، چه خواسته هایی مطرح شد؟

  
1 
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11
  دولت روسیه به چه دالیلی با انقالب مشروطه ایران مخالفت می کرد؟

  
  

5/1 

12
  چه بود؟1915پیامد قرارداد 

  
  

5/1 

  یران سوق داد؟چه عواملی انگلستان را در دوران بعد از جنگ جهانی اول به سوي مداخله ي غیرمستقیم در ا13
  

1 

14
  شرایط سیاسی، اقتصادي و اجتماعی مملکت، چه نقشی در فراهم کردن زمینه براي به قدرت رسیدن رضاخان داشت؟

  
  

5/1 

  دن دین و شخصیت هاي دینی چه اقداماتی انجام داد چهارمورد نام ببرید؟رضاشاه در دوران سلطنت خود براي محدودکر15
  

1 

  چه اختیاراتی بدست آورد؟1327محمدرضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 16
  

1 

  علت استعفاي دکتر مصدق از نخست وزیري چه بود و پس از او چه کسی به نخست وزیري رسید؟17
  

1 

18
  سلطنت ناصرالدین شاه با چند موضوع شناخته می شود؟دوران طوالنی

  
  

5/1 

19
  معروفترین روزنامه هاي غیردولتی و نیز روزنامه هایی که در خارج از کشور چاپ می شدند نام ببرید؟

  
  

  
2 

  به دستور محمدعلی شاه کدام مشروطه خواهان اعدام شدند؟20
  

1 

موفق باشید
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به نام خدا
پایه یازدهم          97دبیرستان غیردولتی مشکات   دیماه یح آزمون درس  تاریخ معاصر ایران راهنماي تصح

 5/0  ایران، انگلیس               ) ج 1

 5/0  دکتر مصدق و نواب صفوي          ) ب 2

 5/0  رضاشاه پهلوي               ) الف 3

 5/0  قاجار) د 4

 5/0  غلط 5

 1  مارکسیستی–شوروي  6

7 1914-1918  5/0 

8 

) 5/0(زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند، و به خطر افتادن مستعمره هاي انگلیسی در هند را به مصلحت خود میدانستند

  )5/0(وازسوي دیگر مشغول شدن ایران را درجنگ هرات مایه فراموشی ایالتهاي ازدست رفته شمالی توسط ایران میدانستند
1 

9 
–) 25/0(استبداد دستگاه حاکم -)25/0(غلبه استعمار بر مملکت–) 25/0(از دست رفتن سرزمین هایی از چهار سوي ایران

  )مورد 4(ورود اندیشه هاي جدید  –) 25/0(مخالفت مردم و علما با استبداد و استعمار
1 

10
ایجاد عدالت –)25/0(شت مهاجران به تهرانفراهم کردن زمینه براي بازگ-)25/0(برکناري عین الدوله از صدارت 

  )25/0(تشکیل دارالشورا –) 25/0(خانه
1 

11
پیشگیري از -)5/0(کمک به محمدعلی شاه که طرفدار روسیه بود–) 5/0(جلوگیري از نفوذ انگلیس در لباس مشروطه خواهی

 5/1  )5/0(ایرانقیام ملت هاي قفقاز براي گرفتن آزادي تحت تاثیر پیروزي مشروطه خواهان 

12
روسیه منطقه تحت نفوذ خود را اشغال –) 5/0(به منطقه اشغالی تبدیل شدند1907طبق این قرارداد دو منطقه نفوذ در عهدنامه 

 5/1  )5/0.(و مقاومت دلیرانه رئیس علی دلواري و عشایر تنگستانی را سرکوب کرد) 5/0(کرد و انگلیس پلیس جنوب تشکیل داد

 1  )5/0(و نفرت تاریخی مردم مسلمان ایران از انگلستان ) 5/0(1919کست انگلیس در اجراي قرارداد تجربه ش13

14

شرایط اجتماعی اقتصادي و روانی جامعه در آن سال ها به گونه اي بود که به تدریج زمینه را براي حاکمیت مطلق رضاخان 
داخلی شده بود عامل برقرارکننده امنیت شناخته شدو افزایش رضاخان که موفق به سرکوب چند شورش )5/0. (فراهم می کرد

و جانبداري جریان هاي سیاسی از او این باور را بوجود آورد که جز رضاخان هیچ کس قادر به )5/0(حمایت انگلیس 
  ) 5/0. (برقراري امنیت و آرامش در ایران نیست

5/1 

15

ممنوع کردن –)25/0(محدود کردن روحانیان و مراسم مذهبی –)25/0(جایگزین کردن قوانین غربی به جاي قوانین مذهبی
برپایی کارناوال هاي شادي و رژه دسته هاي موزیک در روز –)25/0) (ع(برگزاري مراسم سوگواري حضرت امام حسین

رهاي تغییر کاله و لباس و کشف حجاب و رواج منکرات و کا–تخریب مدارس و حوزه هاي علمیه –)25/0(عاشورا 
  )مورد 4(خالف شرع  

1 
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 1  )25/0(و نصب وزراء ) 25/0(اعالن جنگ و صلح –) 25/0(فرماندهی کل قوا –) 25/0(قدرت انحالل دو مجلس 16

دکتر مصدق براي مواجهه با مخالفان داخلی و دربار از شاه خواست تا پست وزارت جنگ را در اختیار وي قرار دهد و چون 17
  )25/0(قوام السلطنه ) –75/0. (استعفاء کردشاه نپذیرفت مصدق

1 

واگذاري امتیازات مثل –)5/0(آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با پیشرفت هاي اروپائیان –)5/0(قتل صدراعظم امیرکبیر18
  )5/0(رویتر، التاري، خرید و فروش تنباکو 

5/1 

 2  )25/0(، ثریا)25/0(، حکمت)25/0(، حبل المتین)25/0(، قانون)25/0(، اختر)25/0(و عروه الوثقی)5/0(ادب ) 5/0(تربیت،19

 1  صور اسرافیل، ملک المتکلمین، جمال الدین واعظ20

موفق باشید
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