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 محل مهر یا امضا مدیر

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران 5اداره آموزش و پرورش منطقه 

دبیرستان دخترانه سمیه 

:آموزشماره صندلی دانش

 صبح 01ساعت امتحان: 

 دقیقه 55وقت امتحان: 

32/01/69تاریخ امتحان: 

نوبت امتحانی: نوبت اول درس: تاریخ معاصر خانوادگی:نام و نام

0269ـ65تحصیلی:سال  یازدهمپایه:  نام دبیر: حشمتی

3تعداد برگه سوال: تجربی و ریاضیعلوم        2صفحه: 

نمره
ات زمانی هک روی هدفت متمرکز باشی، ره کمکی هک الزم داشته باشی ردیافت می کنی.

 نمره( 35/1)هرپرسش  های تاریخی زیر را مشخص کنید.درست و نادرستی هریک از واقعه1

   کنشتاین متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند.براساس عهدنامۀ فین انگلیس (1

 . ولین دورۀ مجلس شورای ملی، اقدام به تأسیس بانک ملی کردندنمایندگان ا( 2

آورد. الحمایگی ایران را از سوی انگلیس فراهم میگیری سیستم تحت، شکل1111( قرارداد 3

( اقدامات ضد دینی رضاشاه محصول اندیشۀ کسانی بود که در روی کار آوردن او به قدرت نقش داشتند.  4

1

 نمره( 22/0های زیر را کامل کنید. )هر پرسش جمله2

 شد. به روسیه  داده ............................... حق کاپیتوالسیون یا قضاوت کنسولی مطابق عهدنامۀ (1

 بود. های مردم در مهاجرت کبران خواستهترییکی از مهم ........................برکناری(2

 بی مخالف انگلیس دستگیر شدند.های سیاسی مذه.شخصیت.......................................به دستور . 1211( پس از کودتای اسفند 3

اعات کوه آرارات به ترکیه بود.بخشیدن ارتف( یکی از پیامدهای پیمان .................................4

1

 نمره( 2/0انتخاب کنید.)هر پرسش  را صحیح گزینه3

 ها واگذار شد.برداری از معادن به موجب کدام قرارداد به انگلیسیاحداث تراموا در ایران و بهره (1

 2/0پ(التاری                ت( گمرکی              رویتر   تالبوت                 ب(  الف( 

 علت اصلی جنبش عمومی مردم تهران علیه نوز بلژیکی چه بود؟(  2

 کمک روسیه و انگلیس بر اقتصاد کشور چنگ انداخته بود. الف(زیرا نوز با

 ب(زیرا نوز با کمک کارگزاران انگلیسی در ادارۀ گمرک، عرصه را بر مردم تنگ کرده بود.

  کردند.های ایران را به دست گرفته بودند با بازرگانان بدرفتاری میها که ادارۀ گمرکزیرا بلژیکیپ(

 کردند.های ایران فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل میفرمان نوز در گمرکت( کارگزاران انگلیسی زیر 

 اصل دوم متمم قانون اساسی دربارۀ چه موضوعی بود؟( 3

 ساخت.ای که ادارۀ مجلس و حدود آن را توسط روحانیون روشن مینامهالف( تنظیم نظام

 ط نمایندگان مجلسب(نوشتن قانونی در جهت روابط بین دولت و ملت و بالعکس، توس

 نامۀ مجلس شورای ملیپ(شرکت پنج نفر از مجتهدان و فقیهان در مجلس، جهت تنظیم قوانین نظام

  نظارت پنج تن از فقیهان و مجتهدان طراز اول به عنوان عضو مجلس، جهت نظارت بر تصویب قوانینت(

  3 
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 ؟فی ایران، کشور را اشغال کردندرغم اعالم سیاست بی طریگانه در جنگ جهانی اول علیچرا نیروهای ب(4
 د با کمک پلیس جنوب و قوای قزاق، از اتحاد ایران با آلمان جلوگیری کنند.الف(زبرا بتوانن

 درهم بشکنند. 1101ب(زیرا بتوانند از این طریق کانون های مفاومت مردم را علیه قرارداد 

  درگیر جنگ، مهم بود.زیرا موقعیت حساس جغرافیایی ایران برای پیروزی نیروهای پ(

 کرد. ت(زیرا انگلیس برای حفظ هندوستان از هیچ تالشی مضایقه نمی

 (کدام عامل بعد از جنگ جهانی اول، انگلیس را به سوی مداخلۀ غیرمستقیم در ایران سوق داد؟2

  هالدولتجربۀ لغو قرارداد وثوقالف(وحشت از تالش طرفداران دولت شوروی در ایران            ب(

 های مذهبیون در ایران                           ت(عدم خروج نیروهای روسی از ایرانپ(وحشت از مخالفت

   نیست؟های فشار شوروی برای تحمیل امتیاز نفت شمال کدام یک از موارد زیر از اهرم( 6

 مسلح شوروی در ایران پس از پایان جنگاش                          ب( ادامۀ حضور قوای الف(حزب توده و عوامل داخلی

  استفاده از ناهماهنگی میان دولت و مجلسپ( تحت فشار قرار گذاشتن دولت و مجلس           ت( 

 دو مورد از مفاد عهدنامۀ گلستان را بنویسید.4

 

1

 را بنویسید. مورد از اقدامات امیرکبیر  دو2

 

1

6

 

 )ذکر سه مورد( ؟را بنویسیدهای انقالب مشروطه زمینه

 

 

2/1

 های مشروطه خواهان، چه اقداماتی انجام داد؟ مظفرالدین شاه در راستای خواسته 1

 

12/0 

 میان خود تقسیم کردند؟  1101روسیه و انگلیس چگونه ایران را براساس قرارداد  8

 

 

12/0 

 )ذکر دو مورد(هایی مطرح کرد؟درخواستش به ایران داد، چه 1210دولت روسیه در اخطاری که در سال  1
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 ؟ایران و انگلیس چه بود 1111ماهیت قرارداد  11

 

1 

 4شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مملکت چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت رسیدن رضاخان داشت؟)ذکر 12

 مورد(

 

 

 

2 

 مورد( 3های دینی چه اقداماتی انجام داد؟)ذکر دین و شخصیترضا شاه در دوران سلطنت خود برای محدود کردن  13

 

 

 

2/1 

 دانند؟آهن سراسری چه میمورخان هدف رضا شاه را از احداث راه 14

 

 

 

2/1 

 )ذکر سه مورد( دست آورد؟، چه اختیاراتی به1321محمدرضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند  12

 

2/1 

 ملی شدن صنعت نفت چه رفتاری در پیش گرفت؟ آرا در مقابلرزم 16

 

2/1 

 
یی هک رد این زندیکی است.  و هب امید خدا

20 
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 محل مهر یا امضا مدیر

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران 5اداره آموزش و پرورش منطقه 

دبیرستان دخترانه سمیه 

پاسخنامه

 صبح 01ساعت امتحان: 

 دقیقه 55وقت امتحان: 

32/01/69تاریخ امتحان: 

نوبت امتحانی: نوبت اول درس: تاریخ معاصر خانوادگی:نام و نام

0269ـ65سال تحصیلی: یازدهمپایه:  نام دبیر: حشمتی

3تعداد برگه سوال: تجربی و ریاضیعلوم        2صفحه: 

نمره
ات زمانی هک روی هدفت متمرکز باشی، ره کمکی هک الزم داشته باشی ردیافت می کنی.

 نمره( 35/1)هرپرسش  های تاریخی زیر را مشخص کنید.درست و نادرستی هریک از واقعه1

 52/0 نادرست  کنشتاین متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند.براساس عهدنامۀ فین انگلیس (1

 52/0درست. ولین دورۀ مجلس شورای ملی، اقدام به تأسیس بانک ملی کردندنمایندگان ا( 5

52/0نادرستآورد. الحمایگی ایران را از سوی انگلیس فراهم میگیری سیستم تحت، شکل1112( قرارداد 3

52/0درست( اقدامات ضد دینی رضاشاه محصول اندیشۀ کسانی بود که در روی کار آوردن او به قدرت نقش داشتند.  4

1

 نمره( 22/0های زیر را کامل کنید. )هر پرسش جمله2

 22/0شد. به روسیه  داده .ترکمانچای . حق کاپیتوالسیون یا قضاوت کنسولی مطابق عهدنامۀ (1

 22/0بود. های مردم در مهاجرت کبران خواستهترییکی از مهم .الدولهعین.برکناری(2

های سیاسی مذهبی مخالف انگلیس دستگیر .شخصیتسیدضیاءالدین طباطباییبه دستور . 1211( پس از کودتای اسفند 3

 22/0شدند.

22/0بخشیدن ارتفاعات کوه آرارات به ترکیه بود. سعدآباد.( یکی از پیامدهای پیمان .4

1

 نمره( 2/0انتخاب کنید.)هر پرسش  را صحیح گزینه3

 ها واگذار شد.برداری از معادن به موجب کدام قرارداد به انگلیسیاحداث تراموا در ایران و بهره (1

 2/0پ(التاری                ت( گمرکی               رویتر  تالبوت                 ب(  الف( 

 علت اصلی جنبش عمومی مردم تهران علیه نوز بلژیکی چه بود؟(  2

 الف(زیرا نوز با کمک روسیه و انگلیس بر اقتصاد کشور چنگ انداخته بود.

 بود.ب(زیرا نوز با کمک کارگزاران انگلیسی در ادارۀ گمرک، عرصه را بر مردم تنگ کرده 

 2/0 کردند.های ایران را به دست گرفته بودند با بازرگانان بدرفتاری میها که ادارۀ گمرکزیرا بلژیکیپ(

  3 
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 کردند.های ایران فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل میت( کارگزاران انگلیسی زیر فرمان نوز در گمرک

 اصل دوم متمم قانون اساسی دربارۀ چه موضوعی بود؟( 3

 ساخت.ای که ادارۀ مجلس و حدود آن را توسط روحانیون روشن مینامهنظیم نظامالف( ت

 ب(نوشتن قانونی در جهت روابط بین دولت و ملت و بالعکس، توسط نمایندگان مجلس

 نامۀ مجلس شورای ملیپ(شرکت پنج نفر از مجتهدان و فقیهان در مجلس، جهت تنظیم قوانین نظام

 2/0 و مجتهدان طراز اول به عنوان عضو مجلس، جهت نظارت بر تصویب قوانین نظارت پنج تن از فقیهانت(

 ؟رغم اعالم سیاست بی طرفی ایران، کشور را اشغال کردندیگانه در جنگ جهانی اول علیچرا نیروهای ب(4

 د با کمک پلیس جنوب و قوای قزاق، از اتحاد ایران با آلمان جلوگیری کنند.الف(زبرا بتوانن

 درهم بشکنند. 1101بتوانند از این طریق کانون های مفاومت مردم را علیه قرارداد ب(زیرا 

 2/0 زیرا موقعیت حساس جغرافیایی ایران برای پیروزی نیروهای درگیر جنگ، مهم بود.پ(

 کرد. ت(زیرا انگلیس برای حفظ هندوستان از هیچ تالشی مضایقه نمی

 انگلیس را به سوی مداخلۀ غیرمستقیم در ایران سوق داد؟(کدام عامل بعد از جنگ جهانی اول، 2

 2/0 الدولهتجربۀ لغو قرارداد وثوقالف(وحشت از تالش طرفداران دولت شوروی در ایران            ب(

 های مذهبیون در ایران                           ت(عدم خروج نیروهای روسی از ایرانپ(وحشت از مخالفت

   نیست؟های فشار شوروی برای تحمیل امتیاز نفت شمال کدام یک از موارد زیر از اهرم( 6

 اش                          ب( ادامۀ حضور قوای مسلح شوروی در ایران پس از پایان جنگالف(حزب توده و عوامل داخلی

2/0 گی میان دولت و مجلساستفاده از ناهماهنپ( تحت فشار قرار گذاشتن دولت و مجلس           ت( 

 دو مورد از مفاد عهدنامۀ گلستان را بنویسید.4

که تا آن زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت، حق کشتی  هایی موجب این عهدنامه، ایران حاکمیتروسیه را یر والیتبه 

رزا را در ایران به رسمیت شناخت و رساندن رانی در دریای خزر، از ایران سلب گردید، در برابر، روسیه نیابت سلطنت عباس می

  نمره 2/0دو مورد هر کدام او را به سلطنت را تعهد کرد. ذکر 

1

 را بنویسید. مورد از اقدامات امیرکبیر  دو2

(21و  22)ص 2/0مورد و هر مورد  دوه دلخواه دانش آموز ذکر ب

1
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6

 

هایی از چهار سوی ایران ، غلبۀ استعمار بر سرزمیناز دست رفتن )ذکر سه مورد( ؟های انقالب مشروطه را بنویسیدزمینه

مملکت، استبداد دستگاه حاکم، مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار، ورود اندیشه های جدبد. ذکر سه مورد هر 

 نمره 2.0کدام 

2/1

 های مشروطه خواهان، چه اقداماتی انجام داد؟ مظفرالدین شاه در راستای خواسته 1

 22/0و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را صادر کرد. 22/0عین الدوله را عزل کرد  22/0تسلیم خواسته های مردم شد.

12

/0 

 میان خود تقسیم کردند؟  1101روسیه و انگلیس چگونه ایران را براساس قرارداد  2

جنوب قلمرو نفوذ انگلستان مقرر شد منطقۀ  22/0به سهه منطقه تقسهیم کردند شهمال حوزۀ تحت نفوذ روسهیه شناخته شد،

 22/0قسمت سوم که شامل کویرهای بی اب و علف به ایران  22/0

12

/0 

 )ذکر دو مورد(هایی مطرح کرد؟ش به ایران داد، چه درخواست1210دولت روسیه در اخطاری که در سال  1

خارجی در ایران، بدون موافقت روس و انگلیس،از استخدام اتباع های مورگان شهوسهتر متوقف و از ایران اخراج شود.      اقدام

 2/0ذکر دو مورد هرکدام     هزینۀ لشکرکشی قوای روسیه به ایران را، دولت ایران پرداخت کند.     خودداری شود. 

1 

 ؟ایران و انگلیس چه بود 1111ماهیت قرارداد  11

زیرا نظارت بر تشکیالت نظامی، مالی و  22/0دولت انگلیس می شد  موجب شکل گیری سیستم تحت الحمایگی ایران از سوی

 12/0سیاسی ایران منحصرا در اختیار مستشاران انگلیسی قرار می گرفت 

1 

 4شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مملکت چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت رسیدن رضاخان داشت؟)ذکر 12

 مورد(

اول، مداخله های گسترده بیگانگان، فقر اقتصادی همراه با قحطی و گرشنگی و ناامنی، بی کفایتی احمدشاه بروز جنگ جهانی 

و دولتمردان، سرپیچی حاکمان محلی از فرمان حکومت مرکزی، غارت منبع ملی، شیوع آشوب و نبود امنت و شورش هایی مانند 

 نمره 2/0مورد هر کدام  4شیخ خزعل ذکر 

2 

 مورد( 3های دینی چه اقداماتی انجام داد؟)ذکر در دوران سلطنت خود برای محدود کردن دین و شخصیترضا شاه  13

جهایگزین سههاختن قانون های غربی به جای قوانین مذهبی، محدود کردن روحانیان و مراسههم مذهبی، ممنوع کردن برگزاری 

دسته های موزیک نظامیان در روز عاشورا، تخریب  مراسهم سهوگواری حضرت امام حسین)ع(، برپایی کارناوال های شادی ر ۀ

مدارس و حوزه های علمیه، تغییر کاله و لباس، برداشهتن حجاب و رواج منکرات و کارهای خال  شهرع، ذکر سه مورد هرکدام 

 نمره 2/0

 

 

2/1 
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 دانند؟آهن سراسری چه میمورخان هدف رضا شاه را از احداث راه 14

ها و تامین مقاصد نظامی آنان آهن ساراساری ایران را برای جلر رضاایت انگلیسیرضااشااه، راهاند که مورخان بر این عقیده

، در واقع هدفی جز 2/0کردآهنی که بندر ترکمن را به بندر امام خمینی متصاال میزیرا برای مثاال ایجاد راه 2/0احاداث کرد،

 2/0شمال کشور نداشت.ایجاد راهی سهل و آسان برای انتقال نیروهای انگلیسی از جنوب به 
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 )ذکر سه مورد( دست آورد؟، چه اختیاراتی به1351محمدرضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند  12

 2/0کر سه مورد هر موردصلح و نصر وزرا را به دست آورد. ذقدرت انحالل دو مجلس، فرماندهی کل قوا، اعالن جنگ و 
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 شدن صنعت نفت چه رفتاری در پیش گرفت؟آرا در مقابل ملی رزم 16

 12/0به طور محرمانه وارد مذاکره با انگلستان شد و پیشنهاد جدیدی به جای قرارداد الحاقی که متضمن منافع انگلستان بود. 

ن را ابا تحقیر روحیه ملی اعالم کرد که ایرانیان حتی قادر به ادارۀ یک کارخانۀ سیمان نیستند و ملی کردن صنعت نفت ایر

 12/0ترین خیانت برشمرد. بزرگ

2/1 

 
یی هک رد این زندیکی است.  و هب امید خدا
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