
 
 
 
 
 

 زدهمیا پایه:                                نام و نام خانوادگی:                  

 تجربی - ریاضیرشته:                                پایانی نوبت اول        نوبت امتحانی: 
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 حروف:به                                  عدد:به نمره

 ی اسالمی ایرانجمهور

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 امتحاناتمهر 

 صبح 10 ساعت امتحان :

 دقیقه 60 وقت امتحان :

 21/10/1401 تاریخ امتحان :

 صفحه 2 سؤال : صفحاتتعداد 

 

 دبیرستان صنعتی شریف

 
 

 مشخص کنید:«  » عالمت و جمالت نادرست را با  « »عالمت مالت درست را با ج .1

الف( میرزا حسین خان سپهساالر و میرزا ملکم خان، عامالن اصلی واگذاری امتیاز رویتر و امتیاز التاری به 

 استعماری انگلیس بودند.دولت 

 ری و تحصن در صحن عبدالعظیم به مهاجرت صغری معروف است. ب( مهاجرت روحانیون و مردم به شهر

 پ( دور اول جنگهای ایران و روسیه با عهدنامة گلستان پایان یافت.

 ت( جنگ روسیه و ژاپن موجب گران شدن قند در ایران گشت.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مورد اضافه است(2) :زیر تکمیل کنیدهاي درون پرانتز یکي از عبارتجاهاي خالي را با در هر عبارت،  .2
 

 ( / فروغی / مصدّق ) یپرم خان ارمنی / شیخ خزعل

 نوری شد. ..... مأمور دستگیری شیخ فضل اهللالف( ...............

 ب( از جمله اقداماتی که نفوذ رضاخان را در میان مردم افزایش داد، سرکوب شورش .................... بود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :گزینۀ درست را انتخاب کنید .3

 کیست؟این سخن از «. نفره استهر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما یک» -1

  د( مصدق    ج( فروغی     شاه رضاب(    شاه  الف( محمدرضا

 کدام کشور با امتیاز رویتر مخالفت کرد؟ -2

 د( فرانسه    ج( آمریکا    ب( انگلستان     الف( روسیه 

 چه کسی بود؟ 1933نمایندة ایران در قرارداد الحاقی نفت  -3

  د( گلشائیان    ج( مصدق   ب( نواب صفوی    الف( نویل گس 

 لیاخوف روسی به فرمان چه کسی مجلس را به توپ بست؟ -4

 د( رضا شاه   ج( محمدعلی شاه   شاه ب( ناصرالدین    الف( احمد شاه 

 .................... بود. 1919نام روحانی مبارز قرارداد  -5

 طباطبایی  د( عالمه  واعظی  ج( آیت اهلل       بهبهانی  ب( آیت اهلل   مدرس  الف( آیت اهلل

 جنگ جهانی دوم با حملة آلمان به چه کشوری آغاز شد؟ -6

 د( فرانسه    ج( لهستان    ب( یونان    الف( مجارستان 

 آلمان در اوایل جنگ جهانی دوم با چه کشوری پیمان عدم تجاوز بسته بود؟ -7

 د( اسپانیا    ج( شوروی    ب( فرانسه    الف( انگلستان 
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 :دهید کوتاهپاسخ  .4

 مورد(2های سیاسی جدید از چه طریقی به ایران راه یافت؟ )در دورة قاجار اندیشه -1

 

 چرا حزب توده خواستار ملی شدن نفت جنوب بود؟ -2

 

 الوزرای ایران در جنگ جهانی اول کارساز نشد؟طرفی رئیسچرا اعالن سیاست بی -3

 

 هایی را که به وسیلة انگلستان از ایران جدا شدند، نام ببرید.سرزمین -4

 

 تازی انگلستان در ایران در طول جنگ جهانی اول شد؟ای موجب یکهچه حادثه -5

 

 حزب توده در چه مواردی از مصدق حمایت کرد؟ -6

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :بدهید کاملپاسخ  .5

 ایران بر اساس پیمان سعدآباد چه مناطقی را از دست داد؟ -1

 

 

 الروم دوم را بنویسید.دو مورد از مفاد عهدنامة ارزنة  -2

 

 

 مورد(2مشروطه را فراهم کرد؟ )های نهضت چه عواملی زمینه -3

 

 

 اصل متمم قانون اساسی چه بود؟ -4

 

 

 جبهة ملی به رهبری چه کسی و برای چه هدفی تشکیل شد؟ -5

 

 

 

 طورکلی نام ببرید.مرداد را به 28ساز کودتای عوامل زمینه -6
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