
 

 

 

 

 

 
 

 نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:           به عدد:             نمره به حروف:           نمره 
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء: نام دبیر:                   

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 کنید.گزینه درست را انتخاب  1

 نمایندگی ایران در مذاکرات ارزنة الروم )دوره محمدشاه قاجار( را چه کسی عهده دار بود؟الف( 

 (حاج میرزا ابراهیم خان کالنتر4        (میرزا تقی خان فراهانی   3       (قائم مقام فراهانی     2  (عباس میرزا           1

 شیرازی انتشار یافت چه نام داشت؟اولین روزنامه ایران که توسط میرز صالح ب( 

 شرافت(4              ( کاغذ اخبار               3           (ثریا                       2   (حکمت                  1

به دست رضا خان به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی کدام شخصیت  1211با تصرف تهران پس از کودتای ج(

 ی زندان شد؟دستگیر و روانه 

 ( شیخ محمد خیابانی           4              (آیت اهلل مدرس       3   (آیت اهلل طباطبایی       2  ( آیت اهلل بهبهانی      1

57/0 

 جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. 2

 خزر از ایران سلب گردید. طبق عهدنامه ی ...................................... حق کشتیرانی در دریایالف( 

 فرزند شانزده ساله اش به نام ........................................ به سلطنت رسید. پس از مرگ محمدشاهب( 

 مهاجرت به قم که گسترده تر از مهاجرت قبل بود ، به مهاجرت ................................... معروف شد.ج( 

.................................... و ........................................ اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی را در زمان دو حزب د( 

 مظفرالدین شاه تشکیل می دادند.

27/1 

 درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید. 3

 صادر شد. 1227مرداد  14ن شاه در اولین بار فرمان تشکیل مجلس شورای ملی توسط ناصرالدیالف(

 شعار شیخ فضل اهلل نوری مشروطه مشروعه بود.ب(

 در دوره ی نخست وزیری علی رزم آرا، ایران رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت شناخت.ج(

 دولت ساعد به دلیل عدم تصویب قرارداد الحاقی استعفا کرد.د(

1 

 1 روسیه را بنویسید.دالیل شروع دوره ی دوم جنگ های ایران و  4

 57/0 مورد از اقدامات امیرکبیر را بنویسید. 3 7

 7/0 در آثار روشنفکران ایرانی دوره ی قاجار به چه مسائلی توجه شده است؟ 6

 57/0 ه طریق بود؟ )ذکر سه مورد(های جدید به ایران چگونه و از چ ورود اندیشه 5

 1 مورد( 4مشروطه شد را نام ببرید. )ذکر  مهم ترین حوادثی که منجر به پیروزی نهضت 2

 2از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون  

 

 معاصر ایران تاریخنام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 61مدت امتحان : 



 

 نمره 21جمع بارم : 

 

 7/0 اولین بی اعتنایی محمدعلی شاه به مجلس چه بود؟ 1

  گزینه های سمت راست را به سمت چپ متصل کنید. 10

 "ب"  "الف"

 لیاخوف روسی ☐  ☐الف( به توپ بستن مجلس                                                 

 ملک المتکلمین ☐  ☐ب( مجاهد تبریزی                                                             

 ستارخان ☐  ☐ج( از جمله کسانی که به دستور محمدعلی شاه اعدام شد.

 رئیسعلی خان دلواری ☐  

 57/0 

 1 خواست هایی را مطرح کرد؟ )دو مورد(شمسی( چه در 1210د )سال ایران دادولت روسیه در اخطاری که به  11

 1 انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی چگونه برگزار شد )با تاکید بر نقش رضاخان( و چه نتیجه ای داشت؟ 12

 7/0 مردم افزایش یابد؟کدام اقدام رضا خان باعث شد نفوذ او در بین  13

 1 مورد( 4ویژگی حکومت رضا شاه را بنویسید. ) 14

 7/0 قیام مردم مشهد در گوهر شاد به نشانه ی اعتراض مردم به چه اقدامی از سوی حکومت رضا شاه بود؟ 17

 1 در دوره ی سلطنت رضا شاه چه اقداماتی در زمینه ی شبکه ی را ه ها انجام گرفت؟ 16

 7/0 جنگ جهانی دوم چگونه و در چه سالی شروع شد؟ 15

 1 شمسی( چه اختیاراتی بدست آورد؟ 1325اسفند  17تغییر قانون اساسی )محمدرضا شاه با  12

 27/0 جمعیت فدائیان اسالم به رهبری چه کسی تشکیل شد؟ 11

شمسی( و حسین عالء در این راستا چه  1330انگلستان از نخست وزیر شدن حسین عالء چه هدفی را دنبال میکرد ) 20

 اقداماتی انجام داد؟

1 

 7/1 چه سیاستی در مقابل دولت مصدق داشت؟ "بدامن"شبکه ی  21

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 22

 مربوط به کدام دوره ی پادشاه قاجار بود؟ "انتخاب تهران به عنوان پایتخت "الف(

 مربوط به کدام دوره ی پادشاه قاجار بود؟ "جنگ های ایران و روسیه"ب(

 کدام دوره ی پادشاه قاجار بود؟مربوط به  "نهضت تحریم تنباکو"(واقعه ی ج

 مربوط به کدام دوره ی پادشاه قاجار بود؟  "قتل قائم مقام فراهانی )صدراعظم("( واقعه ی د

 مورد( 2(دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول چه سیاست هایی را در منطقه خاورمیانه در پیش گرفت؟)ه

 انگلستان در ایران فراهم کرد؟ری زمینه را برای سلطه ی انحصا ،( کدام حادثهو

7/2 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 میرزا تقی خان فراهانی "3"گزینه  الف( 1

 کاغذ اخبار "3"گزینه  ب(

 (57/0) آیت اهلل مدرس "3"گزینه ی  ج(

 عهدنامه ی گلستان الف( 2

 ناصرالدین میرزا ب(

 کبری ج(

 (27/1) دمکرات -اعتدالیون د(

 نادرست )مظفرالدین شاه( الف( 3

 درست ب(

 درست ج(

 (1) درست د(

ساکنان والیت هایی که طبق معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود، موجب نارضایتی بدرفتاری روس ها با  4

مردم شد و آنان شروع به دادخواهی کردند. از سوی دیگر، معاهده ی گلستان در مورد تعیین خط های مرزی بین ایران و 

، از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان  روسیه ، مبهم بود. این مسئله نیز موجب دست اندازی روس ها به خاکم ایران

 (1)شد.

 لغو لقب های طوالنی و بی معنی و اکتفا به کلمه ی جناب ، حتی نسبت به صدارت. (1 7

 منع رشوه خواری و برقراری حقوق ثابت برای ماموران دولت (2

 فرستادن شاگردانی به اروپا برای کسب مهارت ها و دانش های جدید (3

 استخدام معلمان و استادان خارجی، به ویژه از کشورهای غیرانگلیسی و روش (4

 ترجمه کتاب و نشر روزنامه (7

 تأسیس مدرسه عالی در تهران و ارائه طرح مدرسه دارالفنون که پس از برکناری او شروع به کار کرد. (6

 جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران (5

 ه ی ساالر در خراسان و فرقه ی بابیهدفع فتن (2

 ( تقویت ارتش ملی کشور1

 (57/0) مورد کافیست( 3( تالش در جهت استقالل اقتصادی و توسعه ی صنعتی ایران )ذکر 10

 (7/0) پذیرش اندیشه های غربی، شیفتگی و خودباختگی بی چون و چرا در برابر فرهنگ بیگانه 6

کشور، سفرهای درباریان سیاستمداران به خارج و مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای اعزام دانشجو به خارج از  5

 (57/0) مختلف

 ماجرای نوز بلژیکی (1 2

 نارضایتی مردم ایالت ها (2

 ماجرای بانک استقراضی روس (3

 فلک شدن بازرگانان (4

 مهاجرت صغری (7

 (1) مورد( 4مهاجرت کبری )ذکر  (6

 
  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 تاریخ معاصر ایراننام درس: 

 نام دبير: 

 تاریخ امتحان:

   ساعت امتحان:

 دقیقه .......مدت امتحان: 



  

 

نمایندگان دولت های خارجی دعوت کرد، ولی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مراسم تاج گذاری از اشراف و  1

 (7/0)دعوت نکرد.

 الف( لیاخوف روسی 10

 ب(ستارخان

 (57/0) ج(ملک المتکلمین

 اقدام مورگان شوستر متوقف و از ایران خارج شد. (1 11

 اتباع خارجی در ایران خودداری شود. بدون موافقت روس و انگلیس، از استخدام (2

 (1) مورد( 2هزینه ی لشگرکشی قوای روسیه به ایران را ، دولت ایران پرداخت کند. )ذکر  (3

رضا خان به سرعت و با اعمال نفوذ و تقلب ، انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای اسالمی را برگزار کرد و در پناه  12

فدار خود توانست اکثریتی از نمایندگان موافق و طرفدار خود را روانه ی مجلس حمایت احزاب و جریان های سیاسی طر

 (1) کند.

 (7/0) سرکوب شورش شیخ خزعل 13

( تضعیف و تخریب ارزش 7( نظامی گری، 4 (ترویج ملی گرایی افراطی ،3(خودکامگی و حکومت فردی ، 2(وابستگی ، 1 14

 (1) مورد( 4های دینی )ذکر 

 (7/0) کشف حجاب 17

در ابتدای حکومت رضا شاه، راه های زمینی کشور بازسازی یا تکمیل شد. این اقدام که هدف اصلی آن، ایجاد زمینه ی  16

مناسب برای تحرکات نظامی به قصد سرکوب شورش ها و مخالفت های احتمالی بود، موجب شد حمل و نقل کاال در جاده 

 (1) ها سریعتر انجام شود.

 (7/0) 1312در شهریور ماه سال  -رق آسای آلمان به لهستانبا حمله ب 15

 (1) نصب وزراء -اعالن جنگ و صلح -فرماندهی کل قوا -قدرت انحالل دو مجلس 12

11 
 (27/0) نواب صفوی

آن دولت تصور داشت با انتصاب حسین عالء به نخست وزیری مانع از اجرای قانون ملی شدن نفت شود. عالء برای آرام  20

برقرار کرد. کردن بحران و مناقشات نفتی در خوزستان و متعاقباً در سایر مناطق نفت خیز جنوب، حکومت نظامی 

 (1)د.حسین عالء برای الغای قانون ملی شدن نفت تالش زیادی کر

این شبکه از طریق نفوذ خود در احزاب و جریان های سیاسی ضمن ایجاد بلوا و آشوب در کشور و اختالف افکنی میان  21

اعضای نهضت ملی ایران، موجبات بدبینی نسبت به رهبران نهضت را فراهم آورد. فعالیت های پیچیده ی سری و غیر 

بود. به طوری که هر گروه و حزبی در ابتدا تصور می کرد این فعالیت ها شفاف این شبکه از حوزه ی نظارت دولت خارج 

 (7/1)به نفع سیاست های آنان است.

 (27/0)الف( آقا محمد خان 22

 (27/0)ب( فتحعلی شاه

 (27/0)ج(ناصرالدین شاه

 (27/0) د(محمد شاه

 نمره( 1) ایجاد کمربند آهنین در برابر نفوذ شوروی -و منابع نفتی آن ه( تسلط بر خاورمیانه

 نمره( 7/0) و( انقالب سوسیالیستی روسیه

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :


