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  نام دبیر:خان محمدي

  

  یازدهم ریاضی و تجربی :پایه / رشته

  7/10/99  :امتحان تاریخ

  

  تعالی سمهبا

  اولنیمسال  آزمونسواالت 

  99-1400 تحصیلی سال

  تاریخ معاصر :درسنام 

  2 : صفحات تعداد     دقیقه  40   :  آزمون مدت

  دبیرستان

  نمونه دولتی شایستگان

  بارم  سواالت  ردیف

( ھر سوال یک نمره )     گزینه صحیح زیر را عالمت بزنید؟  الف  ٧  

ـ آخرین فرمانروایی زند چه کسی بود ؟1    

  الف ) محمد شاه             ب) نادر  شاه                       ج ) لطفعلی خان             د ) ناصرالدین شاه

  

 الدین شاه را مال علی کنی بر عهده داشت؟رهبر مخالفین داخلی کدام قرارداد دوره ي ناصر  -2  

  الف ) رویتر                  ب ) توتون و تنباکو                ج ) التاري                    د ) الف و ج صحیح است

  

را دعوت نکرد ؟  شوراي ملینمایندگان مجلس  ،کدام پادشاه قاجار هنگام تاج گذاري - 3    

شاه علی محمد) د          شاه مظفرالدین)  ج                 شاه ناصرالدین) ب             احمدشاه) لفا   

  

چه کسی بود . 1299چهره سیاسی  در کودتاي  -4    

  الف) رضاخان             ب) ایرون ساید                     ج) سیدضیاالدین طباطبایی    د )احمدشاه

  

 کدام مهاجرت به مهاجرت صغري معروف شد ؟در انقالب مشروطه  -5  

  الف )باغ سفارت انگلیس        ب) به خارج از تهران       ج) حرم حضرت عبد العظیم    د) قم

  

 دوره ي اول جنگ هاي ایران و روسیه منجر به انعقاد چه عهدنامه اي شد -6  

  ج) آخال                          د)مفصلالف ) گلستان                    ب ) ترکمانچاي              

  

 کدام عامل در لغو امتیاز تالبوت موثر شد .-7  

  الف ) فتواي میرزاي شیرازي     ب) مقاومت میرزا حسن آشتیانی     ج) شکستن قلیان ها       د)هیچکدام

  
  

  

  جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب پرکنید:  ( هر سوال یک نمره )  ب
  

5  

    ....................  و  ........................... از معروفترین روزنامه هاي غیر دولتی عصرقاجار بودند .  -8  

    به نظربسیاري ازمورخان شهادت ...........یکی از فجیع ترین اعمال مشروطه خواهان بود . –9  

    علت به وجود آمدن انحراف در مشروطه ............................... بود . – 10  

    مطرح شد .او طرح استیضاح رضاخان در مجلس به رهبري ....................... و به دلیل .................... -11  

  وارد ایران شد ..................... امورمورگان شوستر به منظور انجام اصالحاتی در . -12  

  

  

  2سواالت در صفحه  ادامه

  نمره با عدد:                         نمره با حروف:              

  امضاي دبیر

  

   



د��ر�تان             99-1400اولنیمسال      ریاضی و تجربی        رشته       یازدهم    پایه              تاریخ معاصر   درس سؤاالت آزمون

گان   2صفحه           ��و� دو��ی شا���

  ( هر سوال یک نمره )جمالت درست وغلط زیر را مشخص نمائید:    ج

  

5  

نماینده ایران در عهدنامه ارزنته الروم میرزا ملکم خان بود .  –13      

روش انتصاب حاکمان ایالت ها در عصر قاجار نوعی واگذاري شبیه به فروش ایالت ها بود .  – 14      

دوره ي  دوم مشروطه با دخالت انگلیس و روسیه آغاز شد . –15      

اقدامات ضد دینی رضا شاه به ظاهر تحت عنوان تجدد خواهی  یا اصالح مذهبی صورت می گرفت .    –16      

  سیاست موازنه نفتی یعنی اعطاي امتیاز نفت به قدرت هاي شرق و غرب . -17  

  

  

  3  ( هر سوال یک نمره )              .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید   د

    مورد ) 2رضاشاه براي محدود کردن دین و شخصیت هاي دینی چه کرد ؟ ( -18  

    به رهبري چه کسی و با چه هدفی تشکیل شد ؟ 1328جبهه ملی در سال -19  

    چه بود ؟ 1331علت استعفاي دکتر مصدق از نخست وزیري در سال  -20  

      

      

      

      

      

      

      

      

  20    جمع

  موفق باشید.

  

 


