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

 ............................... : شماره صنذلی 

 تاریخ معاصر    : نام امتحان

                                                                                                   تجربی-یازدهم    رشته: -پایه

 202       شماره کالس:

            3    :تعذاد صفحه
          

 ًوشُ 5/0یک اص کطَس ّای صیش ایشاى سا تِ لطکش کطی تِ سَی ّشات تطَیك هی کشد؟کذام  .1

 د(عثواًی          ج(سٍسیِ             ب(فشاًسِ              الف(اًگلستاى 

 ًوشُ 5/0اصل دٍم هتون لاًَى اساسی دستاسٓ چِ هَضَعی تَد؟ .2

کطَس ّا ًفَر خَد سا دس ایشاى گستشش داد ٍ ًیشٍ ّای کذام کطَس پس اص جٌگ جْاًی اٍل تِ تشتیة کذام یک اص  .3

 ًوشُ 5/0اص ایشاى خاسج ضذًذ؟

         فشاًسِ-ب( سٍسیِ              اًگلستاى-الف( سٍسیِ   

    سٍسیِ -د( فشاًسِ              سٍسیِ   -ج(اًگلستاى  

 ًوشُ 5/0تشای تذست آٍسدى اهتیاص ًفت تحت فطاس گزاضت؟حضب تَدُ اص عَاهل کذام کطَس تَد کِ دٍلت ایشاى سا  .4

 د(عثواًی       ج( اًگلستاى                    ب(فشاًسِ              الف(سٍسیِ

 ًوشُ 5/0دس دٍسُ ًخست ٍصیشی چِ کسی صٌعت ًفت ایشاى هلی اعالم ضذ؟ .5

 د(ساعذ        ج(سصم آسا              ب(حسیي عالء               الف( هصذق

 ًوشُ 5/0کذام یک اص ضخصیت  ّای صیش  تا پیواى تغذاد تِ هخالفت تشخَاست؟ .6

 د(اسذاهلل علن               ج(ًَاب صفَی             ب(کاضاًی             الف(هصذق  

 ًوشُ 5/0اًحالل هجلس ضَسای هلی ٍ سٌا ٍ اصالحات اسضی دس دٍسُ ًخست ٍصیشی چِ کسی سخ  داد؟ .7

 د(هٌَچْش الثال             ج( اسذاهلل علن            ب(علی اهیٌی       الف( حسیي عالء 

 ًوشُ 5/0 ...... تشخَاست............. ضْشهَج عظیوی اص اعتشاض  هشدم دس 42تا اًعکاس خثش دستگیشی اهام دس خشداد  .8

..................... ضوي تمذین الیحِ ای تِ هجلس تشای هستطاساى ٍ  تا  افضایص حضَس آهشیکایی ّا دس ایشاى دٍلت  .9

 ًوشُ 5/0 ًظاهیاى آهشیکایی دسخَاست هصًَیت لضایی کشد.

 دقیقه   60  مذت پاسخگویی:

 03/97/    تاریخ امتحان :  

  یوسفی    آقای نام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 : امضاء دبیر
 

 الف(کوسیًَی هتطکل اص 6 ًفش اص ًوایٌذگاى تشای تذٍیي هتون لاًَى اساسی

 ب(ًظاست 5 ًفش اص علوا ٍ فمْا تش هصَتات هجلس کِ خالف لَاعذ اسالهی ٍ ضشعی ًثاضذ

 ج(ًظام ًاهِ ای اداسُ ی اهَس هجلس ٍ حذٍد آى سا هطخص هی کشد

 د(دس هَسد حمَق ٍ تکالیف دٍلت ًسثت تِ هلت ٍ تالعکس
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 ًوشُ 5/0 صدًذ. 56دی هاُ  19هشدم لن تِ علت ................................... دست تِ تظاّشات ٍسیعی دس سٍص  .10

 

 ًوشُ 5/0 ............. سا تشای حوایت سشاى استص اص دٍلت تختیاس تِ ایشاى فشستاد.دٍلت آهشیکا طًشال ........... .11

 

 ًادسست دسست ًوشُ  5/0طٌْاد ضَسای اًمالب تٌی صذس تِ عٌَاى ًخست ٍصیش دٍلت هَلت تعییي ضذ پیتا .12

                                   اًَى اساسیهی ٍتش اساس هثاًی فمْی تذٍیي لهجلس خثشگاى تا تشسسی لاًَى اساسی کطَسّای غشتی ٍاسال.13

 ًادسست      دسست    ًوشُ 5/0ایشاى سا آغاص کشد 

حساس ٍخطیش کطَس تا سای ًوایٌذکگاى هجلس ٍ  طشٍی ٍاحساس هسَلیت ًکشدى دس ضشایتاصسگاى تِ دلیل کج.14

 ًادسست    دسست          تاییذ اهام عضل ضذ 

 ًوشُ 1ایِ ّایی استَاس تَد پتشچِ  1320س اص ضْشیَس پحشکت هشدم  .15

 

 

 

 ًوشُ 1ّذف آهشیکا اص اًجام اصالحات دس کطَسّای تَسعِ ًیافتِ چِ تَد؟.16

 

 

 

 ًوشُ 5/1علوا تا تصَیة ًاهِ اًجوي ّای ایالتی ٍٍالیتی سا تیاى کٌیذسایشخویٌی ٍ اهام  علت ًٍتیجِ هخالفت.17

 

 

 

 

 ًوشُ 5/1خشداد دٍ هَسد سا تیاى کٌیذ 15اص دستاٍسدّای لیام  .18

 

 

 

 

 



 3 

 ًوشُ 5/1چِ گشٍّْایی تَدًذ ٍ چِ ًگشضی داضتٌذ 1356تا  1342ْلَی دس فاصلِ پین طهخالفاى س.19

 

 

 

 

 

 ًوشُ 1دٍ هَسدچِ تغییش ٍتحَالتی ایجاد کشد  56ضاُ تشای ّواٌّگی تا تشًاهِ حمَق تطش کاستش دس سال .20

 

 

 ًوشُ 1 هَسد( 2اصّاسی تشای تشلشاسی آسهص دس ایشاى دست تِ چِ الذاهاتی صد ).21

 

 

 ًوشُ 5/1هَسد(  3)شد ؟پاهام خویٌی چِ ٍظایفی سا تِ دٍلت هَلت س.22

 

 

 

 ًوشُ 1علت هخالفت آهشیکا ٍتشخی دیگش اص کطَس ّا تا تشًاهِ صلح آهیض ایشاى چیست ؟.23

 

 

 ًوشُ 1زیشفت؟پچشا دس اتتذا ایشاى آتص تس سا ًوی .24

 

 

 

 

 ًوشُ 1تیذاسی اسالهی سا تعشیف کٌیذ   .25

 
 

 و سربلندپریوزباشید  


