
 1صفحه 

 /91/10    تاریخ آزمون:    باسمه تعالی نام ونام خانوادگی:

 دقیقه 60  مدت آزمون:   استان زنجانآموزش و پرورش  شماره ی کالس:

 2     تعداد صفحات: ناحیه آموزش و پرورش  :و رشته پایه

 81     تعداد سواالت: نام آموزشگاه  شماره ی داوطلب:

  :طراح سوال 8938  دی ماه معاصر ایرانتاریخ درس 

 نمره: ی تالش و کوشش است. آن لحظه که دست از تالش برداریم، مرگ آغاز می شود.گزند
 بارم سواالت ردیف

 جمله های درست و نادرست را مشخص کنید. 1

درست          نادرست  حق کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب شد.« ترکمنچای»بر اساس عهدنامه ی الف( 

 درست          نادرست  .را به رضاخان واگذار نمود و مجلس موسسان، سلطنت دائمی  نیابت موقت سلطنت ،مجلس شورای ملیب( 

 درست          نادرست   شهید نواب صفوی پایه گذار و رهبر فدائیان اسالم بود.پ( 
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به سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید. 2

 ؟متعهد شدکه ایران را در جنگ با روسیه کمک کندستن کدام عهدنامه، با ب فرانسهالف( 

      فین کن اشتاین -1



  2-مفصل      



   3- 

         گلستان



  4-تیلسیت 

 ؟قرارداد تالبوت )انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو( با فتوای کدام مرجع شیعیان لغو گردیدب( 

                 آیت ا... حاج مال علی کنی  -  4   آیت ا... میرزا حسن آشتیانی  -3      یآیت ا... میرزای شیراز  -2     آیت ا... شیخ فضل ا... نوری -1

1 

 جاهای خالی را پر کنید. 3

 .نام داشت  ................................... یکی از روزنامه هایی که در خارج از کشور چاپ و وارد ایران می شد،  الف(

 ..................................................................  بود  ،غال نظامی ایران طی جنگ جهانی دومهدف اصلی متفقین از اش ب(

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 ؟چگونه ایران را بین خود تقسیم کردندم.  1091روسیه و انگلیس در قرارداد  الف(

 ؟ه. ش. چه کسانی بودند 1200چهره ی سیاسی و نظامی کودتای اسفند ب( 

1 

 شماره گزینه ی صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب و در جدول سمت راست بنویسید . 5

 حسین عالء 1 به چوب بستن بازرگانانالف

عزل عالء الدوله 2 مسجد گوهرشادقیام ب

 امهاجرت صغر 3 الغای قانون ملی شدن نفت  ج

 رضا شاه 4  
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 1 ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟ ،چرا روس ها 6
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 2صفحه 

 مورد(4؟ )امیر کبیر در دوره ی صدارت خود، چه اصالحات و اقداماتی انجام داد 1

 

1 

 ؟ در آثار روشنفکران ایرانی عهد قاجار، به چه مسائلی توجه شده است 8

 

1 

 کبرا چه خواسته هایی داشتند؟مهاجران در مهاجرت  0

 

1 

 مورد(2می کرد؟ ) مخالفتمشروطه ی ایران  انقالب با به چه دالیلی روسیهدولت  19

 

 

1 

 ایران داد، چه درخواست هایی را مطرح نمود؟ هه. ش. ب 1209دولت روسیه در اخطاری که در سال  11
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 م. چه بود؟ 1010موضوع قرارداد  12

 

1 

 ؟ با دوره نخست وزیری رضاخان، چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست؟ این واقعه چه تاثیری در ایران داشتهم زمان  13

 

1 

 مورد(4)؟خود در راستای محدود کردن نقش دین و شخصیت های دینی چه اقداماتی انجام داد رضا شاه در دوران سلطنت 14

 

1 

 ضا شاه را توضیح دهید.نتایج و پیامد های اسکان اجباری عشایر توسط ر 15

 

1 

 ؟، چه اختیاراتی به دست آورد1321محمد رضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند  16

 

1 

 ؟رزم آرا در مقابل ملی شدن صنعت نفت چه رفتاری در پیش گرفت 11

 

 

1 

 چه عواملی موجب شد که مصدق در دور دوم نخست وزیری از حمایت مردم محروم بماند؟ 18
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 موفق و پیروز باشید
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