
آنكه ناموخت از گذشت روزگار     نيز ناموزد زهيچ آموزگار                                                                                                         موفق باشيد

1 جنبش هاي ضد استعماري پس از جنگ جهاني اول را نام ببريد . - 1٩

1/5 در زمان رضا شاه چه اقداماتي در زمينه راه و راه آهن صورت گرفت ؟ - ٢٠

1/5 دليل تدوين متمم قانون اساسي در زمان محمد عليشاه چه بود ؟ - 1٧

1/5 مجلس شوراي ملي براي سر و سامان دادن به اوضاع كشور در جذب كارشناسان خارجي چگونه عمل كرد ؟ - 1٨

1

1/5

1/5 مهم ترين خواسته هاي مردم در جريان مهاجرت كبري چه بود ؟ - 1٦

رضاشاه از ارتش در چه جهاتي سود مي برد؟  ٢ مورد  - ٩

٠/٧5

٠/5

٠/5 مهم ترين مقاومت مردم و علماي ديني در برابر قانون كشف حجاب را بنويسيد .  - 1٢

1/5

٠/٧5

1

1

٠/5

1

٠/٧5

1

٠/٧5 چه سرزمينهايي توسط انگلستان  از ايران جدا شدند؟ - ٦

٠/5

باسمه تعالي

درس : تاريخ معاصر

اداره آموزش و پرورش ناحيه يك مشهد

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي 

تاريخ امتحان:  ٢٧ / 1٠ / 1٤٠٠

مدت پاسخگويي ٨٠ دقيقه

تعداد صفحات : 1

تعداد سواالت  : ٢٠

نمره به عدد :                  به حروف : 

بارم سواالت 

دبيرستان فرزانگان ٤

تاريخ تصحيح        /        /    

امتحانات نوبت دي ماه 

- 11

جنگ جهاني دوم چگونه و در چه تاريخي آغاز شد ؟1٠ -

هدف از امضاي پيمان سعد آباد چه بود ؟ 

1٤ - اقدامات اميركبير را بنويسيد. چهار مورد .

زمينه هاي ورود تفكر مشروطه خواهي در ايران را بنويسيد . - 15

در باره قرارداد فين كنشتاين توضيح دهيد . - 1٣

نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : خانم اميري 

پايه و رشته :  يازدهم تجربي - رياضي

- 1

دولت روسيه به چه داليلي با انقالب مشروطه ايران مخالفت ميكرد ؟٢ -

رهبران دو حزب دمكرات و اعتداليون چه كساني بودند ؟

دولت انگلستان ژنرال آيرون سايد را بعد از چه واقعه اي به فرماندهي نيروهاي خود در ايران برگزيد ؟٣ -

- ٤

دو مورد از مفاد عهدنامه تركمانچاي را بنويسيد .٨ -

سرانجام كابينه سياه را بنويسيد .

منظور از سنت بست نشيني چيست ؟5 -

عامالن واگذاري امتياز رويتر و التاري چه كساني بودند ؟٧ -


