
 

 

 

 tarikheman3@/مدیر کانال تلگرامی"تاریخ من "مرند –دبیر تاریخ -اسدی اقدمده :احمد تهیه کنننمونه سواالت متن دروس کتاب تاریخ معاصر ایران /

 شاه محّمد تا خان محّمد آقا از قاجار :حکومت1درس                       
 داشتند؟ هیصفو لیدر تشک یچه نقش بودند؟ یلیقاجار از چه قبا لیا 1

 لیا نی. ادیآ یبه شمار م رانیا یو اجتماع یاسیاز عوامل مؤثر در تحوالت س یکی ران،یبزرگ ا ریها و عشا لیا ریقاجار  مانند سا لیا
 ییاه لیقاجار در شمار ا لیا ل،یتوّسط شاه اسماع یسلسلهٔ صفو لیهنگام تشک کوچ کرد. به رانیاز ترکمانان بود و در زمان مغوالن به ا

 درآمدپرداخت و بعدها در جرگهٔ قزلباش ها  او یاریکه به  بود
 

 طایفه بودند ودرزمان حكومت چه كساني به ایران كوچ كردند؟ ایل قاجار ازكدام  2
 یغزنو -د( تركمانانن             المغو -( تركمانانزندیه           ج -افشاریه              ب( زند -الف(افشار

 ؟با قاجار نداشت یخوب انهیچرا نادرشاه م 3

 بودند یحکومت صفو یعنی یقبلمدافع حکومت  آنان رای. ز

 خان یلطفعل فرمانرواي زند که بود؟ نیآخر 4

 رابه دست گرفت؟ حكومت  فرمانرواي زند باغلبه بركدام  آقامحمدخان  5
 ج( علیمردان خان                 د( ابوالفتح خاني خان               علب( لطفالف( كریم خان               

 

 ؟داشت یتیآقا محمدخان کدام شهر بود و در آن زمان چه وضع تختیاست؟پا یسلسله قاجار چه کس انگذاریبن 6
 دیبرگز یتختیبه پا بود یدر حومهٔ ر ییزمان روستا تهران را که در آن یو -آقا محّمدخان

 سال 13٠ بیقر یعنی ش، 13٠٤تا  ٤ 117از سال  د؟یحکومت قاجار چند سال طول کش 7

 قاجارچند سال بر ایران فرمانروایي كرد؟سلسله ي  8
 سال115سال                      د(145سال                ج(15٠سال             ب( 13٠الف(

شروان و گرجستان که در دوران زند به  یها التیدوباره بر ا تیاعمال حاکم یبرا یو د؟یچرا آقا محمد خان به قفقاز لشکر کش 9

 رفته بودند سلطهٔ روس ها ریز

 فتح علی شاه داد ؟ در زمان کدام شاه قاجار رخ هیو روس رانیآقا محمد خان که بود؟جنگ هاي ا نیجانش 1٠

 کدام کشورها منعقد شد ؟  نیعهد نامه گلستان ب 11
 و عثمان رانیو فرانسه         د ( ا رانیج ( ا             هیو روس رانیب ( ا          سیو انگل رانیالف ( ا    

 گلستان کشوري بود؟ و چه رانیا نیقرارداد گلستان ب ایمنجر به چه قراردادي شد.  هیو روس رانیجنگ اول ا 12

 

 ؟منعقدگردید «عهدنامه گلستان»بعدازوقوع كدام جنگ ها  13

 ج( جنگ هاي ارزنه الروم اول                                الف( دوره ي اول جنگهاي ایران وروس 
 ب(دوره ي دوم جنگهاي ایران وروس                                د( جنگهاي ارزنه الروم دوم  
 

 در معاهده گلستان بود ؟   رانیبه ا هیاز تعهدات روس نهیکدام گز 14
 

   رانیگنجه و قره باغ به ا یب ( واگذار               رانیا یالف ( عدم دخالت در امور داخل   
 خزر یایدر در رانیبه ا یجنگ یرانیج ( دادن حق کشتابران                           عهدیب (  حمابت از ول    

 مفاد قرارداد گلستان چه بود؟ 15
 بیترت نیشناخت. به ا تیکرده بود به رسمکه تا آن زمان اشغال  ییها تیرا بر وال هیروس تیحاکم رانیعهد نامه، ا نیبه موجب ا

به  واگذار شد. هیطالش، به روس یگنجه، موقان و قسمت باال ،یقره باغ، شکّ  روان،یباکو، دربند، ش یداغستان و گرجستان و شهرها االتیا
 تیّ به رسم رانیرا در ا رزایسلطنت عباس م ابتین هیدر برابر، روس د،یسلب گرد رانیخزر، از ا یایدر در یران یعالوه، حّق کشت

 و رساندن او به سلطنت را تعّهد کرد شناخت
 

کردند از کمک به آنها  امیدولت ق هیکه عل یتعهد کرد که از کمک به شاه زادگان روسیهطبق کدام عهد نامه  16
 کند ؟   یخود دار

 ج ( ارزنه الروم              د ( مفصل    ب ( مجمل              الف ( گلستان                    
 

 داشت؟ رانیچه ضرري براي ا هیاز سوي روس رزایسلطنت عباس م ابتیشناختن ن تیبه رسم 17
 شناختن دخالت تیگرفتن استقالل کشور و به رسم دهیواقع به منزلهٔ ناد آمد، در یبه حساب م رانیا یبرا یازیبند که ظاهراً امت نیا

 آن بود یدر امور داخل هیروس
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 چگونه بود؟ ینیرفتار علماي د هیو روس رانیدر جنگ اول ا 18
وذ مبارزه با نف یبرا نیعالمان د مانند یو اسالم یاز قواعد قرآن یو مخالفت با سلطهٔ استعمار گانگانیمبارزه با نفوذ ب یبرا نیعالمان د

الغطاء  کاشف یجعفر نجف خیّللّا ش تیهمچون آ یبهره بردند. عالمان مانند یو اسالم یاز قواعد قرآن یو مخالفت با سلطهٔ استعمار گانگانیب
از  یو برخ یبودند، و مال احمد نراق اتیعتبات عال میمحّمد مجاهد، که مق دیّ ّللّا س تیو آ « لیسب یقاعدٔه نف »، «جهاد  »و  «فتوا  »

 دجنگ شرکت کردن یدرجبهه ها زیاز آنها خود ن یجهاد دادند، و بعض یروس ها فتوا هیعل رانیا یعلما
 

 شد؟ هیو روس رانیدر جنگ اول ا رانیسبب بروز شکست ا یچه عوامل 19
 رانیانگلستان به ا انتیشاه و دربارش و خ یضعف و غفلت فتحعل

 

 در جنگ با روس ها شکست خورد؟ رانیو فتواهاي علماء ا رزایعباس م یچرا با شجاعت و کاردان
 سیانگل انتیخ-2شاه و دربار  یو غفلت فتحعلضعف  1-

 شد؟ هیو روس رانیموجب بروز جنگ هاي دوره ي دوم ا یچه عوامل 2٠
 مشخص نشدن مرز بین دو کشور در عهدنامه گلستان -2بد رفتاری روسها با ساکنان مناطق جدا شده از ایران    -1

                                                                                                           ي ترکمانچاي چه بود؟ مفاد عهدنامه 21

 که در عهد نامهٔ گلستان به روس ها واگذار شده بود، ییها نیمعاهده، عالوه بر سرزم نیمطابق ا
 تومان غرامت ونیلیبه پرداخت پنج م متعهد رانیتعلق گرفت؛ ا هیجدا شد و به روس رانیاز ا زیاز دشت مغان ن ینخجوان و بخش روان،یا

 دیگرد لیتحم رانیبر ا ،یکنسول قضاوت ای ونیتوالسیحق کاپ یبرقرار ن،یشد. همچن هیبه روس
 . 

 خزر محروم شد ؟   یایدر در یرانیاز حق کشت رانیبر اساس کدام عهد نامه ا 22
 د ( مجمل               تیسیلیج ( ت          یترکمانچاب ( الف ( گلستان                     

 داد ؟   هیبه روس ونیتوالسیحق کاپ رانیبه موجب کدام عهد نامه ا 23
 ید ( ترکمان چاب ( گلستان            ج ( ارزنه الروم                        نیکن اشتا نیالف ( ف   

 ست؟یچ ونیتوالسیحق کاپ 24
 فرد درکشور خود نیندارند و ا یدگیحق رس رانیشود دادگاه هاي ا یمرتکب جرم رانیفردي از اتباع خارجه )روس ها( در ا هرگاه

 ردیقرار گ یدگی)دادگاه کشور خود( مورد رس

مرتکب  رانیهرگاه فردي از اتباع خارجه )روس ها( در ا ؟داشتند رانیدر ا ازيیروسها چه امت ونیتوالسیطبق حق کاپ 25

 ردیقرار گ یدگی)دادگاه کشور خود( مورد رسفرد درکشور خود نیندارند و ا یدگیحق رس رانیشود دادگاه هاي ا یجرم

 شناخته شد ؟ تیدر اروند رود بر اساس کدام معاهده به رسم رانیا یرانیکشت 26
 یترکمان چاد ( ج ( ارزنه الروم                 یالف ( گلستان         ب ( ترکمانچا 

 

 مستعمره کجا بود؟ نیبود و مهمتر سیچرا ناپلئون درصددحمله به مستعمرات انگل 27
 هندوستان بود؛ راه سیمستعمرٔه انگل نیرا شکست دهد. مهم تر کشور نیا س،یانگل یداشت با تصرف مستعمره ها قصد

 

 ود ؟چه ب عهدنامه نیوفرانسه در ا رانیو چه کشوري بسته شد و تعهدات ا رانیا نیب نیاشتا کن نیفعهد نامه  28
 

ه متصرفات انگلستان در ب حمله یبرا رانیکمک کند. در مقابل، ا هیبا روس را در جنگ رانیمعاهده، فرانسه متعهد شد که ا نیبراساس ا
 بر لشکر ناپلئون میکه تصم یدر صورت ن،یجنگ دهد. همچن اعالنهرات و قندهار متحد شود، و به انگلستان،  لیهند، با افغان ها و قبا

 به آن کشور داده شود ران،یلشکر او از ا اجازٔه عبور رد،یبه هندوستان قرار گ یکش
 

 چه بود؟ رانیآن براي ا امدیبسته شد و پ ییچه کشورها نیب ستیلیعهدنامه ت 29
ستان شده بود، به انگل دیفرانسه نا ام تیکه از حما رانیپا گذاشت؛ و دربار ا ریرا ز رانیخود نسبت به ا یتعهدهاروسیه و فرانسه / فرانسه 

 دآور یرو
 

 عهدنامه ي تیلسیت بین كدام كشورها منعقد گردید؟  3٠
 
 د( فرانسه وروسیهالف( ایران وروسیه              ب(ایران وانگلستان            ج( ایران وفرانسه             
 

 منعقد شد؟ ییچه کشورها نیو ب دیسیمفادعهد نامه مجمل را بنو 31
 کمک کند از نظر رانیحمله نمودند به ا رانیبه ا ییاروپا ینظام روهايیو انگلستان ، انگلستان متعهد شد هر گاه ن رانیا نیب

 .یمال ای ینظام
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 ؟     دیکدام دو کشور منعقد گرد نیعهد نامه مفصل ب 32
 سیو انگل هید ( روس         سیو انگل رانیج ( ا           هیب ( فرانسه و روس          هیو روس رانیالف ( ا  

 مفادكدام عهدنامه به گونه اي بود كه استقالل ایران رابرباد مي داد؟  33
    

 گلستان ج( تیلسیت                        د(ب( مفصل                  الف( مجمل                    

 د؟یسیتعهد انگلستان در عهدنامه مجمل را بنو 34
 در ایقرار دهد، و  رانیا اریدر اخت ینظام یرویحمله کنند، ن رانیبه ا ییاروپا یدولت ها ینظام یرویانگلستان تعهد کرد که هرگاه ن

 کند یکمک مال رانیعوض آن، به دولت ا
 

 د؟یسیدر عهدنامه مفصل را بنو رانیتعهدات ا 35
 هیخود با روس یمرز یدر اختالف ها سیانگل ندهٔ ینما تی. قبول َحَکم 1
 باشد. سیکه دشمن انگل یهر دولت سوم ای هیاز بستن قرارداد با روس ی. خوددار 2
 روابط دوستانه ندارند که با انگلستان ییاز کشورها ران،یآموزش سپاه ا یبرا ی. استخدام نکردن افسر و افراد نظام3
 

 د؟یسیدر عهدنامه مفصل را بنو نگلستانتعهدات ا 36
 نکند. یخوددار رانیا المقدور از کمک و مساعدت به یتعرض کند، انگلستان حت رانیبه خاک ا ی. اگر دولت ثالث 1
 کند یخوددار کنند، امیتاج و تخت پادشاه قاجار ق هیکه عل ی. انگلستان از کمک به سرکشان و شاهزادگان 2

 کردند؟ قیبه هرات تشو یر در لشکرکش رانیا چرا روسها 37
 یدانستند، و از سو یدر هند را به مصلحت خود م سیانگل یمستعمره ها با انگلستان رقابت داشتند، و به خطر افتادن ییاز سو رایز
 دانستند یم رانیتوسط دولت ا ،یاز دست رفتهٔ شمال یها التیا یفراموش هٔ یجنگ هرات را ما در رانیمشغول شدن ا گر،ید
 
 

کدام   دیتهد یها در پ یسیبود و انگل یچه کس رانیدر ا سیانگل ریدر زمان حمله محمد شاه به هرات سف 38
 را اشغال کردند ؟ رانیا رهیجز

 
 قشم – تید ( گلد اسمخارک      - لیج ( مک نخارک     - تیقشم    ب ( گلد اسم رهیجز – لی( مک ن الف

 محمد شاه که بود و عاقبتش چه بود؟صدراعظم خوشنام  39
 انجام اصالحات درمملکت بود، محّمد شاه فرمان قتل او را در ماه صفر که در صدد یاما در حال /یابوالقاسم قائم مقام فراهان رزایم

 ق. صادر کرد12٥1

 محمدشاه پس ازسركوب مدعیان سلطنت كدام صدراعظم خوشنام وشایسته ي خودرا به قتل رساند؟ 4٠
 د( میرزا حسین خان سپهساالر      ج( میرزا آقاخان نوري          ب( میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني       الف( امیركبیر 

 

 درزمان حكومت كدام شاه قاجاراختالفات مرزي بین ایران وعثماني افزایش یافت؟   41
 د( ناصرالدین شاهج( محمدشاه                     الف( فتحعلي شاه       ب( آقا محمدخان             

  بود و مفاد آن عهدنامه چه بود؟ یالروم چه کس ۀدر عهدنامه ارزن رانیا ندهینما 42
 دست برداشت. در مقابل، دولت ه،یمانیمناطق، از جمله سل یخود دربارٔه بعض یاز ادعاها رانیقرارداد، ا نیبه موجب ا امیر کبیر /

 شناخت. عالوه بر تیرودخانه را، به رسم نیدر ا یران یکشت زیر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود، نب رانیا تیحاکم ،یعثمان
 بازرگانان کشور یالزم را برا التیکند، و تسه یریجلوگ اتیعتبات عال یرانیزائران ا تیمتعّهد شد که از آزار و اذ یدولت عثمان آن،

 فراهم آورد. ن،یما در آن سرزم
 

 بود ؟   یدر عهد نامه ارزنه الروم چه کس رانیا ندهینما 43
 یخان فراهان یتق رزاید ( م         یآقاخان نور رزایج ( م        یب ( قائم مقام فراهان       یآقاس رزایالف( حاج م 

 

 ؟ نه ادعا نسبت به کدام شهر صرف نظر کردوناز هر گ رانیمطابق عهد نامه دوم ارزنه الروم ا 44
 است حید ( الف و ج صح         هیمانیج ( سل( خرمشهر        ب ( اروند رود                الف

 

  وجود ندارد ؟ یارتباط یخیاز نظر تار نهیکدام گز یاجزا انیم 45
     تیسیلیعهد نامه ت یامضا -هی( شکست ناپلئون از روس  الف

 و فرانسه        رانیروابط ا یبرقرار  - سیناپلئون با انگل یب ( دشمن  
 در برابر فرانسه    رانیبه ا سیکمک انگل –با فرانسه  سیانگل یج ( دشمن  
 رانیتعهد کمک فرانسه به ا – نیکنشتا نیف یمعا هده  ید ( امضا   
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 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :دوران ناصرالدین شاه 2درس
 

 شاه اتفاق افتاد چه بود؟ نیسلطنت ناصرالد یکه در دوران طوالن یسه موضوع مهم 1
 که منافعشان به خطر افتاده بود. یبدخواهان و فاسدان کیبه تحر ر،یکب ریخان ام یتق رزایم دوست، رانیقتل صد راعظم دانشمند و ا 1.
 انییاروپا یها شرفتیپ با انیرانیاز ا یگروه یجیتدر یی. آشنا 2
 و فروش تنباکو دیخر ازیو امت یالتار ازیامت تر،یرو ازیامت رینظ گانگان؛یبه ب یو فرهنگ یاقتصاد ازاتیامت ی. واگذار 3
 
 

 داده شد؟ گانگانیبه ب یازاتیشاه چه امت نیدر دوران ناصرالد 2
 و فروش تنباکو دیخر ازیو امت یالتار ازیامت تر،یرو ازیامت

 ریکب ریملقب به ام یخان فراهان یتق رزایم ؟شاه که بود نیصدراعظم ناصرالد نیاول 3

 کرد . اديیبراي حفظ ......... و مبارزه ........... تالش ز ریکب ریام 4
 گانگانیو مبارزه با دخالت ب یارض تیتمام

 کتاب ( 28رجوع به ض }د؟یسیرا بنو ریرکبیاقدامات ام نیمهمتر 5

 

 باشد ؟ ینم ریکب ریجزو اقدامات ام لیاز موارد ذ کیکدام  6
 در راه ها تیامن جادیو ا یکشاورز جیبه ترو ی( تو جه جد الف
 دیجوانان کشور مطابق با اصول علوم جد یعلم تیترب یدارالفنون برا سیتاس یبرا یساز نهی( زم ب
 رانیا یمل تیکشور و حاکم یارض تیتمام تیتثب یقشون منظم برا لی( تشک ج
 رانیدر ا یخارج یگذار هیسرما یبرا سیو انگل هیروس یمنعقد کردن قرار داد با کشور ها ی( تالش برا د

 با چه فتنه اي و در کجا مبارزه کرد و کدام فرقه را دفع نمود؟ ریرکبیام 7
 هیّ در خراسان، و فرقهٔ باب 1دفع فتنهٔ ساالر 

 کردند؟ یکشورها نفوذ م گریدر د ییچرا کشور اي اروپا 8
 ارزان هیمصرف و مواد اول یبازارها بودند، به دهیرس یاقتصاد ییبه رشد و شکوفا یکه در اثر انقالب صنعت ییاروپا یکشورها

 داشتند ازین متیق

 ملکم خان، رزایسپهساالر و م خان نیحس رزایم ؟بودند یو التاري چه کسان تریرو ازاتیواگذاري امت یعامالن اصل 9

 

 بود؟ تریفاد قرار داد روم 1٠
 ( و بهرهیمتیمعادن و منافع )به جز طال ونقره وسنگ هاي ق هیقرارداد حق احداث راه آهن و بهره برداري از کل نیموجب ا به

 داده شد و اداره ي گمرك حق صدورهر تریبه مدت هفتاد سال به فردي به نام رو یاز جنگل ها، قنات ها و کانال هاي آب برداري
 و پنج سال واگذار شد ستیمحصول به مدت ب نوع

 

 چه كساني بودند؟» ي رویتروالتار« عامالن اصلي واگذاري امتیاز  11
 ب( میرزاحسین خان سپهساار وناصرالدین شاه  الف( میرزاحسین خان سپهساار و میرزاملكم خان         

 ج( ناصرالدین شاه ومهد علیا                                  د( میرزاملكم خان ومهد علیا
 

 ینام چه شخص و به یدر زمان کدام شاه قاجار، با تالش کدام صدراعظم و با همکاري چه کس تریرو ازیامت 12
 واگذار شد؟

 ملکم خان رزایم یسپهساالرصدر اعظم وقت و همکار خان نیحس رزایم.) با تالش م 1872ش./  ٠ 12٥شاه (  نیدر زمان ناصر الد
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 شد؟ رانیچه تعهدي نسبت به ا تریرو ازیدر مقابل اعطاي امت 13
 شاه به خارج نیسفر ناصرالد نهیهز نی، براي تأم ریهزار ل ستیوام به مبلغ دو پرداخت

 
 داده شد؟ رانیبه ا یبه او داده شد؟ در مقابل چه مبلغ یازاتی، چه امت تریطبق قرارداد رو 14

 ،یمتیق یبه جز طال و نقره و سنگ ها رانیا معادن و منابع هٔ یاز کل یحّق احداث راه آهن وتراموا و بهره بردار تر،یبه موجب قرارداد رو
به مّدت هفتاد سال و ادارٔه گمرک ها و حّق صدور همه نوع  یاریآب یاز جنگل ها و احداث قنات ها و کانال ها یبهره بردار زین

 نهیهز نیأمت یبرا رهیهزار ل ستیتنها مبلغ دو تریواگذار شد. در مقابل رو تریو پنج سال به رو ستیب به مّدت ران،یبه ا یسیمحصوالت انگل
 شاه به اروپا به صورت وام پرداخت کرد نیسفر ناصرالد یها
 

 ؟دیسیرا بنو رانیدر ا تریرو ازیامت یو خارج یداخل نیمخالف 15
 هللا حاج تیاز طرف علماء و مردم شد مخصوصاً آ ديیبودند و در داخل ، مخالفت هاي شد ازیامت نیدر خارج ، روس ها مخالف ا

 یکن یعل مال
 

 ترشد؟یرو ازیامت هیعل ییچه مخالفت ها رانیدر داخل و خارج از ا
 هللا حاج تیاز طرف علماء و مردم شد مخصوصاً آ ديیبودند و در داخل ، مخالفت هاي شد ازیامت نیخارج ، روس ها مخالف ا در
 یکن یعل مال

 بر عهده داشت ؟ یکن یشاه را مال عل نیدوره ناصرالد نیکدام قراداد ننگ نیمخالف یرهبر 17
 

 است حید( الف و ج صح           یب ( توتون و تنباکو        ج ( التار            تری( رو الف

 گرفت؟ رانیو براي چند سال از ا ديیجد ازیچه امت تریرو ازیپس از لغو امت تریشخص رو 18
 را به مّدت شصت سال یبانک شاهنشاه ازیامت

 بسته شد ؟ تریو رو رانیا نیبا تالش کدام صدر اعظم ب تریقرارداد رو 19
 آقاخان رزایالسلطان    د ( م نیالدوله        ج ( ام نیب ( عحسن خان سپهساالر           رزای( م الف

 

 باشد ؟ ینم تریرو ازیمربوط به امت ریاز موارد ز کیکدام 2٠
 و حق صدور همه نوع کاال رانیاز جنگل ها و احداث قنات              ب ( اداره گمرکات ا ی( بهره بردار الف

 یمتیمنابع و  معادن ق هیاز کل ید ( بهره بردارج ( حق احداث راه آهن و ترموا                             
 

 از شاه شد ؟ ازیشخص موفق به کسب کدام امت نیا تریرو ازیپس از لغو امت 21
 در کارون  یرانیب ( کشت                       یبانک شاهنشاه سی( تاس الف

 است حیروس                     د ( الف و ب صح یبانک استقراض سیج ( تاس 

 واگذار کرد؟ یو با چه شرط یالتاري رابه چه کس ازیشاه امت نیناصرالد 22
 یشاه آن را به کس ییاجازٔه نها خان بدون رزاملکمینامه شرط شده بود که م ازیدر آن امت - (معروف به ناظم الدوله)ملکم خان  رزایم

 انتقال ندهد. 

 برضد استعمار بود . ریفراگ یحرکت مردم نینخست-..........  23
 نهضت تنباکو

 ن شاهناصر الی واگذار شد؟ و براي چند سال یو بنام چه کمپان یتنباکو در زمان کدام شاه قاجار، به چه کس ازیامت 24

 تالوت واگذار شد یسیانگل کیبه مدت پنجاه سال بود، که به  رانیفروش توتون و تنباکو در داخل و خارج ا و دیانحصار خر
 

 واگذار شد و مفاد آن چه بود؟ یچه کس نیقرار تالبوت ب 25
 چهارم کیو  ریساالنه پانزده هزارل افتیدر مقابل در افتیو فروش تنباکو و توتون در مقابل در دیرا خر ازیامت نیشاه ا نیناصرالد

 و مردم به مخالفت پرداختند نیبود که علماي د نیآن چنان سنگ ازیامت نیساالنه به تالبوت واگذار نمود . ا سود
 کرده بود ، داشت؟ واگذار یشرکت خارج کیبه  یکه دولت عثمان ازيیبا اامت یتالبوت چه تفاوت ازیامت 26

 افتیرا برابر در ازیامت نیبرخوردار بود، ا یکمتر یکه از محصول توتون و تنباکو یبا وجود ،یکه دولت عثمان یدر حال
 کرده بود واگذار یخارج یکمپان کیبه  ره،یساالنه هفتصد هزار ل

 

 مردم چرا به قرارداد توتون وتنباکو اعتراض کردند ؟ 27
 دوباره ،یمصارف داخل یو برا بفروشند گانهیبه ب یکم یبه بها دیخود را با یمحصول توتون و تنباکو دندید یکه م رانیمردم ا

 بخرند یگزاف متیآن را به ق

 در نهضت تنباکو داشت؟ یجمال اسد آبادي چه نقش دیس 28
 که در سامرا بود، نوشت یرازیش یرزایّللّا م تیبه آ یباره، نامه ا نیاو در ا

 . 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

Nomreyar.com



 

 

 كدام روحاني نقش اساسي درگرفتن فتواي تحریم تنباكو ازمرجعیت شیعه را درایران برعهده گرفت؟ 29
 الف( میرزاي شیرازي                                               ب( آیت اله شیخ فضل اله نوري  

 د( سیدجمال الدین اسدآباديج( آیت اله مبرزا جوادآقامجتهد تبریزي                           
 

 میرزای شیرازی الهآیت  ؟تنباکو را صادر کرد میفتواي تحر یه کسچ 3٠

 

 را به دنبال داشت؟ یجیچه بود و چه نتا رازيیش رزایهللا م تیفتواي آ ریتأث 31
 آنان وارد نمود. یضربه سخت به استعمارگران و عامالن داخل کیفتوا  نیا جهینت 1-
 کنند . یستادگیتوانند در مقابل استبداد واستعار ا یمردم باورکردن که م - 2
 و شروع نهضت مشروطه بود انیرانیا داريیسرآغاز ب- 3

 
 تالبوت موثر شد ؟ ازیکدام عامل در لغو امت 32

 چکدامیها    د ( ه انیج ( شکستن قل    یانیحسن آشت رزای( مقاومت م ب       یرازیش یرزایم ی( فتوا الف
 

 باشد ؟ یتالبوت نم ازیمهم لغو امت جیجزء نتا ریاز موارد ز کیکدام  33
 را دارند . یو استعمار خارج یدر برابر استبداد داخل یستادگیا یی( مردم باور کردند که توان الف
 آنان وارد آمد . یسخت به استعمار گران و عامالن داخل ی( ضربه ا ب
 نهضت مشروطه دانسته اند . ی عهیو طل انیرانیا یداریسر آغاز ب سانینو خیرا تار امیق نی( ا ح
 لغو شد یاستعمار یقرار داد ها هیو فشار مردم کل یریگ ید ( با پ 

 

 نهضت . اند نهضت مشروطه دانسته عهیو طل انیرانیا داريی، ......... را سرآغاز ب سانینو خیازتار اريیبس 34

 تحریم تنباکو
. 

 (یو داخل یخارج امدیپ 2 )داشت؟  ییها امدیو پ جیتنباکو چه نتا ازیفتوا لغو امت 35
 را دارند . یو استعمار خارج یدر برابر استبداد داخل یستادگیا ییالف ( مردم باور کردند که توان

 آنان وارد آمد . یسخت به استعمار گران و عامالن داخل ی( ضربه ا ب
 نهضت مشروطه دانسته اند ی عهیو طل انیرانیا یداریسر آغاز ب سانینو خیرا تار امیق نی( ا ح

 کنند . یستادگیتوانستند براي ........ در برابر ........ در آن زمان ا رانیدر نهضت تنباکو مردم ا 36
 کنند یستادگیدولت عالم، در آن زمان، ا نیمقتدرتر بار، در برابر نینخست

 

37  

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :زمینه های نهضت مشروطه 3درس 
 

 (مورد4هاي نهضت مشروطه را فراهم کرد؟ )  نهیزم یچه عوامل 1
مردم و علما با استبداد  یمخالفت ها -4  استبداد دستگاه حاکم -3  استعمار بر مملکت ۀغلب -2 رانیا نیاز سرزم یی. از دست رفتن بخش ها

 جدىد یورود اندىشه ها -5  و استعمار

 جدا شد؟ هیتوسط روس رانیاز ا ییدردوره قاجار چه قسمت ها 2
 (یو ترکمنستان کنون کستانیقزاقستان، تاج یشامل کشورها) یماوراء النهر در شمال شرق کل قفقاز در شمال غربى و منطقهٔ 

 در شرق و غرب درىاى خزر، مناطق و اىالت هاى وسىع و زرخىزى از اىران جدا شد به اىن ترتىب،

 توسط انگلستان جدا شد؟ رانیاز ا ییدر دوره قاجار چه قسمت ها 3
 از بلوچستان. یو بخش بزرگ اىالت هاى هرات و قندهار

 . کردند  در .....، ..... و ... ییها نیاز قرن ..... شروع به اشغال سرزم ییکشورهاي استعمارگر اروپا 4

 کردند کایو قاره آمر قا،یآفر ا،یدر آس ییها نیشروع به اشغال سرزم یالدیاز قرن شانزدهم م ییاستعمارگر اروپا یکشور ها

 مورد توجه کشور هاي استعماري قرار گرفت؟ رانیچرا ا 5
 استعمارگر قرار گرفت یمورد توجه کشورها ه،یاز منابع سرشار مواد اول یو برخوردار ییایجغراف ژهٔ یو تیموقع لیبه دال زین رانیا

 کردند ؟ کایو آمر فایو افر ایدر آس ییها نیاز کدام قرن شروع به اشغال سرزم ییاستعمار گران اروپا 6
 م17م                 د ( قرن  19م         ج  ( قرن 18ب ( قرن م             16( قرن - الف
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 باشد ؟  یاز عوامل نفوذ و غلبه استعمار بر کشور در دوره قاجار نم ریکدام مورد ز 7
 ب ( استبداد دستگاه حاکم                                           انیدربار یالف ( طمع ورز  
 د ( عالقه شاهان قاجار به مسافرتشاهان قاجار                                         یج ( قرض ها  
 

 دار کرده بود؟ حهیرا در زمان قاجار جر انیرانیا یچه اموري احساسات مل 8
دولت هاى بىگانه در  یهمچنىن دخالت ها گرفتن وام و اعمال حق کاپىتوالسىون که از عهدنامهٔ ترکمانچاى برقرار شد و ازات،یدادن امت

 رانیا یامور داخل

 دادن امتیازات ،گرفتن وام واعمال حق كاپیتوالسیون درزمان شكل گیري كدام عهدنامه برقرار شد؟ 9
 ج( رویتر                     د( توتون وتنباكو         الف(گلستان           ب( تركمنچاي        

 چرا حکومت قاجار استبدادي بود؟ 1٠
 نمود یشاهزادگان انتخاب م نیرا از ب االتیزد و او حکام ا یاساس استبداد و قدرت بود . شاه حرف اول و آخر را م

 

 شاه به چه صورت بود؟ نیدولت قاجار در زمان ناصرالد یاسیساختار س 11
 نمود یشاهزادگان انتخاب م نیرا از ب االتیزد و او حکام ا یاساس استبداد و قدرت بود . شاه حرف اول و آخر را م بر

 

 ) استانها( چگونه بود؟ االتیدر دوره ي قاجار وضع حکومت در ا 12
 مى شدند و درمنطقهٔ خود مانند ىک شاه ها از مىان شاهزادگان انتخاب التیدر اىالت ها (استان) وضع بدتر از مرکز حکومت بود. حاکمان ا

 عمل مى کردند
 

 دخالت مردم و علماء با استبداد و استعمار چه بود؟ لیدال 13
 مردم یاز منکر، دفع ظلم و کفر باال رفتن آگاه یاسالم مثل امر به معروف و نه نیهاي د آموزه

 

 داشت؟ یمشروطه خواه شیدایدر پ یاسالم چه نقش یاسیس شهیاند 14
 

 داشت؟ ییدر دوره ي قاجار چه دستاوردها ینیرهبران د یاسیس تیفعال 15
 استعمار خارجى و استبداد داخلى و تالش براى برقرارى عدالت در مملکت قرار داشت، تا با اىجادبا اساس اىن نهضت بر مبارزه 

 از لجام گسىختگى آنها جلوگىرى کند عدالت خانه و» دارالشورا « قوانىن اسالمى  یاجراقدرت و اختىارات پادشاه و حکام را محدود و با 
 

 ایران ( چه بود ؟ )راههاي ورود مشروطه به رانیبه ا یهاي ورود تفکر مشروطه خواه نهیزم 16
 سفرهاى دربارىان و سىاستمداراندانشجو به خارج،  به شکل هاى مختلف نظىر اعزام ران،یبه ا یزمىنه هاى ورود تفکر مشروطه خواه

 به کشورهاى مختلف فراهم شد به خارج، و مهاجرت برخى از اىرانىان
 

 كدام یك ازموارد زیر مربوط به زمینه هاي ورود تفكر مشروطه خواهي به ایران نیست؟ 17
 ایرانیان به كشورهاي مختلفالف( اعزام دانشجو به خارج                                  ج( مهاجرت برخي از 

 ( برقراري عهدنامه هایي بین ایران ودیگركشورهاب( سفرهاي درباریان وسیاستمداران به خارج            د

 «اتفاقیه وقاىع»  و«شرف  »و  «شرافت  »«کاغذ اخبار » د؟یزمان قاجار را نام ببر یروزنامه هاي دولت 18

 

 د؟یببراز روزنامه هاي آن زمان را نام  19
 ، شرف ، شرافت هیاتفاق عیمثل: وقا یدولت 1-
 و ادب تیمثل: روزنامه ترب یردولتیغ 2-
 ، قانون یمثل: عروة الوثق شدینوشته م یکه به فارس یروزنامه هاي خارج 3-

 
 ؟  اولین روزنامه درایران توسط چه كسي انتشاریافت وچه نام داشت 2٠

 كاغد اخبار                                                                –ب( میرزا صالح شیرازي كاغذاخبار                                 -الف( امیركبیر  
 وقایع اتفاقیه       –وقایع اتفاقیه                              د( میرزا صالح شیرازي  –ج( امیركبیر 

 

 افت؟ینتشار  یچه بود و توسط چه کس رانیروزنامه ا نیاول 21
 كاغد اخبار                                                                –ب( میرزا صالح شیرازي 

 زمان قاجار کدامند؟ یردولتیروزنامه هاي غ 22
 و ادب تیمثل: روزنامه ترب یردولتیغ
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 چه نام داشت ؟ شد یکه در زمان قاجار در خارج از کشور چاپ و منتشر م یزبان یروزنامه هاي فارس 23
 ، قانون یمثل: عروة الوثق شدینوشته م یکه به فارس یروزنامه هاي خارج

 باشد ؟   یدوره قاجار م یدولت یجزء روزنامه ها ریز یاز روز نامه ها کیکدام  24
 هیاتفاق عید ( وقا                 تیج ( ترب              نیالف ( حکمت              ب ( حبل المت   
 

 سفرنامه هاى عهد قاجار ؟شود یدر .... عهد قاجار مشاهده م نیهاي نو شهینشانه هاي اند نیاول 25

 

ازاولین دانشجویان اعزامي به خارج كه درسفرنامه اش به تمجید وتعریف نظام مشروطه انگلیس پرداخته ،چه  26
 كسي است؟  

 ب( میرزاصالح شیرزاي    الف( سیاحت نامه ابراهیم بیك                                 
 ج( میرزا ملكم خان                                          د( میرزا یوسف خان مستشارالدوله    
 

 است ؟   یاثر چه کس گیب مینامه ابراه احتیس 27
 فضل هللا خیملکم خان      د ( ش رزایج ( م      یمراغه ا نیالعا بد نیب ( حاج ز    یانیحسن آشت رزایالف ( م   

ب(  / گیب مینامه ابراه احتیس آمد؟ انیسخن به م یدو سفرنامه عهد قاجار چه بود و در آنها از چه مسائلام ن 28

 میرزاصالح شیرزاي    
 

 انقالب مشروطه قلمداد کرد ؟ یفکر یها نهیاز زم کیتوان جزء کدام  یرا م کیب مینامه ابراه احتیس 29
 استعمار بر مملکت   یب ( غلبه              یو ضد استعمار یضد استبداد ی( آموزه ها الف

 رانیدر باره وضع ا ید ( انتشار مطالب انتقاد                                    دیجد یها شهیج ( ورورد اند  
 

 یژگیبودند و و سندگانینو نقش داشتند از نوشته هاي کدام یمشروطه خواه شیدایآثاري که در پ نیمعروفتر 3٠
عبدالرحىم خان طالبوف و مىرزا  نوشته هاى مىرزاملکم خان، مىرزاىوسف خان مستشارالدوله، بود؟ چه سندانینو نیهاي افکار ا

 فتحعلى آخوند زاده
 

31  

 @tarikheman3من "@ خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 پیروزی نهضت مشروطه :آغاز حرکت مردم علیه استبداد4درس
 مردم در عهد ناصري چه بود؟ یعموم یتینمونه نارضا نیآخر 1

 ترور ناصرالدىن شاه

 . دیکن سهیهاي حکومت آنها را با هم مقا وهیشاه و ش نیشاه و مظفرالد نیناصرالد 2

مى کرد.  حکمرانى پنجاه ساله اش، با شىوه هاى استبدادى، از ابراز علنى انتقادهاى مردم جلوگىرى بود که در طى او پادشاهى خودکامه
 دادن به امور کشور را نداشت. اّما او، مظفرالدىن شاه، فردى سست عنصر، بى اراده و بىمار بود و تواناىى سروسامان جانشىن

 در عىن حال، رئوف و مهربان بود

 انتخاب کرد؟ یرا به صدراعظم یاه که بود و چه کسش نیناصرالد نیجانش 3
 مستبد بود، به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و ادارهٔ مملکت را به او سپرد. یه فردک مظفرالدىن شاه، عىن الدوله را

 شورش سراسري قرارداد چه بود؟ کیآستانه  را در رانیافزود و ا یم یهاي عموم یتیشاه برنارضا نیکه در دوره ي مظفر الد یعوامل 4
 خشونت هاى عىن الدوله و حاکمان اىالت ها، همراه با فقر عمومى و رکود شدىد اقتصادى

 یهاي مردم فرصت براي اعتراض نیشاه بهتر نیقمري در حکومت مظفرالد 1323چگونه محرم سال  5
 فراهم شد؟

 ضمن تکىه بر جنبهٔ ستم ستىزى قىام حضرت اباعبدّللّا الحسىن علىه السالم،روحانىون با استفاده از حضور مردم در مراسم عزادارى 
 آن حضرت، پىام عدالت خواهى را بىن مردم تبلىغ مى کردند

 مورد (4بود؟)  از مهاجرت صغري موجب خشم و اعتراض مردم شد چه شیکه پ یحوادث نیمهمتر 6
 فلک شدن بازرگانان -4  بانک استقراضى روس یماجرا -3  ها التیمردم ا یتینارضا -2 نوز بلژىکى یماجرا -1

 چه بود؟ یکیماجراي نوز بلژ 7
 کارگزار روس ها در امور(ش 128٠)موسىو نوز بلژىکى، که طبق قرارداد گمرکى اىران و روسىه  ش 1283در مراسم سال 

ش در مىان  1283ق /  1323اىن عکس در محرمدر حالى که قلىان به دست داشت، عکس گرفت.  اىران بود، با لباس روحانىان و گمرک
 اعتراض مردم شد مردم عزادار پخش و موجب
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 ؟كدام واقعه واكنشي دربرابرتوهین به مقدسات مردم ایران به شمار مي رفت كه آغازگر یك جنبش عمومي شد 8

 د( فلك شدن بازرگانان   ج( بانك استقراضي روس      ب( نارضایتي مردم ایالت ها           الف( ماجراي نوزبلژیكي  
 

 بود؟ یدر دست چه کس یکینوز بلژ هیرهبري حرکت بر عل 9
 آىت ّللّا سىّدعبدّللّا بهبهانى

 ؟جرقه نهضت مشروطه چه بود نیاول 1٠
 ماجرای نوز بلژیکیو اعتاراض آیت اله بهبهانی

 بود؟علت( شالق خوردن علماي کرمان چه )ماجراي  11
 شد. در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند یم وارد هیو قند از روس تیمردم مانند نفت، کبر ازیمورد ن یاز کاالها یبرخ هیدر دوران قاجار

 و شعله هاى اعتراض مردم را برافروخت 4 افتی شیافزا

 واعظان تهران چه بود؟ یسخنران یقمري محور اصل 1323در رمضان  12
 واعظان تهران، موضوعِ توهىن به اىن عالمان بود که براى حفظ تشىّع در برابر فرقه هاى ساختگى محور اصلى سخنرانى

 به پا خاسته بودند.
 

 فارس و خراسان در عهد مظفري چه بود؟ االتیمردم ا یتیعلل نارضا 13
مردم شده بود. مردم خراسان از ستمگرى هاى غالمرضا خان آصف  یتیخود، موجب نارضا شعاع السلطنه، حاکم فارس، با ستمگرى هاى

 به جان آمده بودند الدوله
 

 د؟یسیرا بنو یچیماجراي عسکر گار 14
 شهرت داشت، با بى احترامى به قم، فردى که امتىاز جابه جاىى مسافران تهران  قم را به دست آورده بود، آشکارا به خودسرى در

 را به واکنش واداشت، اّما دولت به سادگى از کنار اىن مى پرداخت. او که به» عسکر گارىچى « قم  ىک زن پاک دامن، عالمان
 بىشتر گسترش ىافت حوادث گذشت. درنتىجه، دامنهٔ اعتراض ها

 

 چه بود؟ یماجراي بانک استقراض 15
 را بنا نهادند. آىت ّللّا سىّدمحّمد طباطباىى روس وجود مخالفت عمومى، روس ها در محل ىک قبرستان متروک، ساختمان بانک استقراضى

 روس ها، ناخشنود بودند. بنابراىن، ىک اعتراض عمومى شکل گرفت، اّما روس ها اقدام نیبه شّدت با اىن کار مخالفت کرد. مردم نىز از ا
آىت ّللّا سىّدمحّمد طباطباىى و سىّدعبدّللّا کار خود ادامه دادند. تا اىنکه موضوع به اطالع مراجع تقلىد نجف رسىد،  ، با بى اعتناىى، به

به همراه مردم تهران در ىک شورش عمومى، ساختمان مذکور را با خاک ىکسان  روحانى دىگرى به نام مىرزا مصطفى آشتىانى بهبهانى و
 کردند

 

 شرکت داشتند؟ یبانک استقراض بیدر ماجراي تخر ونیاز روحان کیکدام 16
 2باطباىى و سىّدعبدّللّا بهبهانى و روحانى دىگرى به نام مىرزا مصطفى آشتىانى آىت ّللّا سىّدمحّمد ط

 د؟یسیماجراي فلک شدن بازرگانان قند را بنو 17
 شد. در اثر جنگ روس و ژاپن یم وارد هیو قند از روس تیمردم مانند نفت، کبر ازیمورد ن یاز کاالها یبرخ هیدر دوران قاجار

 و شعله هاى اعتراض مردم را برافروخت. 4 افتی شینرخ قند افزا

 ؟ باشد ینم یها در قبل از مهاجرت صغر التیا یتینارضا لیاز دال ریاز موارد ز کیکدام 18

 یچیعسگر گار یکرمان                                  ب ( ماجرا ی( چوب خوردن علما الف
 مردم از حاکمان فارس و خراسان                د ( چوب خوردن بازرگانان یتیج ( نارضا 

 

 علت مهاجرت صغري چه بود؟ 19
 و مردم، با حالت اعتراض ونیآىت ّللّا سىّدمحّمد طباطباىى، روحان به پىشنهاد بازرگانان تیبه دنبال آزار و اذ

 عبدالعظىم تحصن کردند تهران را ترک و در حرم حضرت

 کرد ؟ شنهادیرا پ میتحصن در مرقد حضرت عبدالعظ یمهاجرت صغرا چه کس انیجر در 2٠
 محمد واعظ خید ( ش           یج ( بهبهان            یفضل اله نور خیب ( ش               ییاله طبا طبا تی( آ الف

 

 معروف شد ؟«  صغرا » انقالب مشروطه کدام مهاجرت به مهاجرت  21
 د ( به قم       میج ( حرم حضرت عبدالعظب ( به خارج از تهران           سیسفارت انگل الف  ( به باغ

 ضد استبداد در کدام واقعه رخ داد؟ روهايیمرحله اتحاد ن نیاول 22
 مهاجرت صغری

 خود و شاه قرار دادند؟ نیرا واسطه ب یکشور عثمان ریچرا مهاجران صغري سف 23
 مى شد. عىن الدوله براى بازگرداندن علما و مهاجران، به هر شىوه که متوّسل شد مهاجران افزودههر روز بر عدهٔ اىن 

 که دربارىان فاسد، مانع از رسىدن خبرهاى صحىح به مظفرالدىن شاه بودند ، نتىجه نگرفت.  از آنجا
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 داشتند؟ ییمهاجران صغري چه خواسته ها 24
 رسىدگى به شکاىت هاى مردم و برقرارى عدالت در جامعه. اىجاد عدالت خانه در همهٔ شهرها، براى

 عمل به قانون اسالمى، به طور دقىق و به دور از مالحظه هاى شخصى 

 اولین مرحله ي اتحادنیروهاي ضداستبداد چه نام داشت؟ 25
 نوزبلژیكي ب( مهاجرت كبري             ج( نهضت تنباكو            د( ماجرايالف(مهاجرت صغري           

 

 علت مهاجرت کبري چه بود؟ 26
 اىن بار در اعتراض به اقدام هاى دولت، به شهر مقّدس قم

 چرا مهاجرت دوم به کبري معروف شد؟ 27
 اىن مهاجرت که گسترده تر از مهاجرت قبل بود،

 ست؟یچ ینیمنظور از سنت بست نش 28
 صورت مى گرفت که سنتِ » بست نشىنى «  یدر مساجد و زىارتگاه ها و اماکن شتریو تحّصن که از دىرگاه در اىران معمول بود، ب

 مورد احترام مردم قرار داشت و با باورهاى دىنى آن ها سازگار بود.

 در جهت منافع خود استفاده کرد؟ ینیسفارت انگلستان چگونه از بست نش 29
 در پىش گرفته بود را استیس نیاش ا یاستعمار براى نىل به مقاصد و منافع انگلستان،

 خواسته هاي مهاجران کبري چه بود؟ نیمهمتر 3٠
 . برکنارى عىن الدوله از صدارت1
 . فراهم کردن زمىنه براى بازگشت مهاجران به تهران2
 . تشکىل دارالّشورا (مجلس نماىندگان)4    . اىجاد عدالت خانه3

 باشد ؟ ینم یمهاجران در مهاجرت کبر یجزء خواسته ها ریاز موارد ز کیکدام  31
 د (  عزل عالء الوله    یدارالشور سیالد وله    ب ( بازگشت مهاجران از قم      ج ( تاس نیالف ( عزل ع 

 

 کدام بوده است ؟«  کبرا » مردم در مهاجرت   یدر خواست ها 32
 

 تیحفظ احترام روحان -یقانون اساس میتنظ ب (الدوله                    نیعزل ع – ی( افتتاح دارالشور الف
 یافتتاح دارالشور –د ( عزل عال الدوله                یکیعزل نوز بلژ – تی( حفظ احترام رو حان ج
 

 شد ؟ دهینام«  یمهاجرت کبر» مهاجرت علما به کدام شهر  تیانقالب مشرو ط انیدر جر 33
 ج ( نجف                د ( مشهدب ( قم                               یالف ( ر 

 مهاجرت کبرا چه بود ؟ انیمشروطه خواهان در جر یاز خواسته ها یکی 34
 السلطان        د ( عزل معز السلطان نیج ( عزل امالدوله          نیب ( عزل عالف ( عزل عالء الدوله         

 

 کرد؟ یشاه در راستاي خواسته هاي مشروطه خواهان چه اقدامات نیمظفرالد 35
 خواسته هاى مردم شد. او عىن الدوله را عزل کرد و فرمان تشکىل مجلس میمظفرالدىن شاه تسل

 صادرکرد. 1285مرداد  14ملى را در  شوراى

 فرمان تشكیل مجلس شوراي ملي درچه تاریخي وتوسط چه كسي صادرشد؟    36
                                                                                                                              

                                 مظفرالدین شاه                                                       –1285مرداد14شاه               ب(ناصرالدین  –ش 1285مرداد 14الف(
 شاه یمحمد عل -1285مرداد 14عین الدوله                      د( –ش  1285مرداد 14ج(
 

 شروع به کار کرد؟ یخیو به چه تار یبه دست چه کس یمجلس شوراي مل نیاول 37
 یشمس 1285مرداد  14 –شاه  نیمظفرالد

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 شاه یمحّمدعل ۀمشروطه در دور: 5درس
 محمدعلی شاه شاه که بود؟ نیفرالدظم نیجانش 1

 

 چند اصل بود؟تنظیم شد، شامل »  قانون اساسي« قانوني كه درزمان مظفرالدین شاه به نام   2
 اصل 51د(  اصل                   13اصل                     ج(18اصل                   ب( 15الف(

 داشت( ؟ یبود )چه صفات یشاه چگونه پادشاه یمحمدعل 3
 کند  نیتمک یملّ  یشورا و مجلس یخواست در برابر قانون اساس یبود که نم از شاهان خودکامهٔ دورٔه قاجار یکیشاه،  یمحّمدعل
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 شاه نسبت به مشروطه چه بود؟ یمحمدعل ییاعتنا یب نیاول 4
مراسم دعوت به عمل  نیشرکت در ا یبرا یخارج یدولت ها ندگانیبر پا کرد و از اشراف و نما یتاج گذار جشن 1285 ید 28او در 
 را دعوت نکرد یملّ  یمجلس شورا ندگانیاّما نما آورد

 (مورد 4؟ ) مشروطه چه بود دیدشواري هاي نظام جد نیمهمتر 5

 

 ییشد چه ضعف ها میشاه تنظ نیاي که در زمان مظفرالد یقانون اساس ایشد  نیتدو یچرا متمم قانون اساس 6
 داشت؟

شده  میاصل تنظ کیقانون در پنجاه و  نیابود.  یادیز یضعف ها یشد، دارا میتنظ یقانون اساس شاه به نام نیکه در زمان مظفرالد یقانون
دولت نسبت به  فیقانون، از حقوق و تکال نیساخت. در ا یحدود آن را روشن م بود که ادارهٔ امور مجلس و ینظام نامه ا قتیبود و در حق

 شد یم لیبر آن نوشته و تکم یالزم بود متّمم ن،یبود. بنابرا امدهین انیبه م ملت و بالعکس سخن
 
 

 چه بود؟ یدوم متمم قانون اساساصل  7
 زمان آشنا بودند، به عنوان یاسالم که با اقتضاها هانیپنج نفره از مجتهدان و فق یئتیدوره از مجلس، ه اصل، در هر نیبنابرا

 یکنند که خالف قواعد اسالم شد، نظارت یم بیو تصو نیکه تدو ییکردند، تا بر قانون ها یشرکت م یملّ  یدر مجلس شورا عضو،
 شرع نباشد.  یودستورها

 (مورد  2فضل هللا نوري از صف مشروطه خواهان خارج شد؟ )  خیچرا ش 8
 یاسالم ریآن از مس»  ۀمشروط در نهضت مشروطه و انحراف انیاعمال نفوذ غرب گرا لیبه دل یفضل ّللّا نور خیتا آنکه سرانجام ش

 از صف طرفداران مشروطه جدا شد. هیّ اّول یو ملّ 

 خواست؟ یم یفضل هللا نوري چه نوع مشروطه ئ خیش 9
 مشروطه مشروعه

 مشروطه چه بود؟ هیشاه نسبت  یمحمدعل ییاعتنا یب نیدوم 1٠
 که متّمم یمشروطه، رخ داد. هنگام یمتمم قانون اساس یشاه نسبت به نظام مشروطه در هنگام امضا یمحمدعل یبعد ییاعتنا یب

 کرد یآن خوددار یاو شد، از امضا میتقد یقانون اساس

 (مورد  3کرد؟)  یمخالفت م رانیبا نهضت مشروطه ا یلیبه چه دال هیروس 11
 کرد. یم تیاز مشروطه طلبان حما ،یکه در لباس مشروطه خواه سیاز نفوذ انگل یری. جلوگ1
 شاه که طرفدار روس بود. ی. کمک به محّمدعل2
 رانیمشروطه خواهان در ا یروزیپ ریتحت تأث ،یگرفتن آزاد یمنطقهٔ قفقاز برا یملّت ها امیاز ق یریشگی. پ3
 

 (مورد 3چه بود؟ )  رانیانگلستان از مشروطه ا تیحما لیدال 12
 ه؛یبرابر با روس ایبهتر  یتیبه موقع یابیدست یبرا ران،یاعتبار خود در ا شی. افزا1
 در دستگاه حاکم و مجلس؛ یسیانگل ی. به قدرت رساندن مهره ها2

 به چهارده هزار نفر کیدادن نزد قرار تیکشور در تهران، و تحت حما نیدر سفارت ا نانیبه بست نش سیانگل غیدر یب یها کمک
 صورت گرفت؛  لیدل نیدر سفارت، به هم

 مستعمرات انگلستان در منطقه. ریهندوستان و سا ی. محافظت از مرزها3

 چه بود؟ رانیدر ا 19٠7رفع اختالفات روس و انگلستان در سال  لیدل 13
 جهان بود.  استیدر صحنه س دیقدرت جد کیعنوان  حضور آلمان به دیموضوع جد نیا

 

 چه بود؟ سیو روس و انگ رانیا نیم ب 19٠7علت عقد قرارداد  14
 جهان بود. استیدر صحنه س دیقدرت جد کیحضور آلمان به عنوان  دیموضوع جد نیا

 چه کشوري بسته شد؟ یانیو با پادرم ییچه دولت ها نیم ب 19٠7قرارداد  15
 دول روسیه وانگلیس/ با در میانی فرانسه

 گرفته شد؟ یمیچه تصم رانیم درباره ا 19٠7در قرارداد  16
 خواف و مرز افغانستان، حوزهٔ نفوذ زد،یاصفهان،  ن،یریقصر ش نیب یمنطقهٔ شمال، از خط فرض کردند: میرا به سه منطقه تقس رانیا

 یبرا یاتیارزش ح یافغانستان که دارا یزابل و سرحدها رجند،یبندرعباس، کرمان، ب نیب یشناخته شد. منطقهٔ جنوب، از خط فرض هیروس
 . قسمتدیدفاع از هند بود، قلمرو نفوذ انگلستان مقّرر گرد

 شناخته شد رانیطرف و متعلق به ا یبود، منطقهٔ بآب و علف  یب یها ابانیو ب رهایکه شامل کو سوم
 

 منعقد شد ؟ هیانگلستان و روس انیم لیم به چه دل 19٠7قرار داد  17
 آزاد و گرم یبه آبها یابیب ( دست                      دیجد دیظهور  آلمان به  عنوان تهد –الف  

 دادن به اختالفات دو کشور انید ( پا                          رانیبه ا یاز تجاوزات عثمان یریج ( جلو گ  
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 شد ؟ میبه سه منطقه تقس رانیبر اساس کدام قرار داد ا 18
 1921د ( قر داد           1915ج ( قرار داد             1919ب ( قرار داد             19٠7قرا داد  –الف  

 چه منطقه اي بود و چرا در نظر گرفته شد؟ طرفیم منطقه ب 19٠7در قرارداد  19
 شود. یریآنها، جلوگ نیب یاحتمال یو از برخوردها رندیفاصله بگ گریکدیاز  یکار هم آن بود که دو دولت تا حدود نیمنظور از ا

 

 دمور 3چه بود؟ )  ستانیانگلهاي روس و استیدر قبال س یدوره ي مجلس شوراي مل نیاول یاقدام هاي انقالب 2٠
) 
 رد دریافت وام از دول خارجی – 3اخراج مسیو نوز بلژیکی    -2   19٠7رد قرارداد -1

 دعوت کرد؟ رانی، به ا ريیالسلطان را براي نخست وز نیشاه ام یچرا محمد عل 21
 مشروطه بود  یجدّ  السلطان را که از مخالفان نیاصغرخان ام یعل رزایمبارزه با مشروطه خواهان، م یشاه برا یمحمدعل

 

 شد ؟ چرا ترور ایالسلطان نسبت به شاه و مشروطه چگونه بود و عاقبت او چه بود؟  نیام استیس 22
 طرفداران مشروطه ترور شد از یکیگرفته بود، سرانجام توّسط  شیدوگانه در پ یاستیخود، س یریاو که در دورٔه نخست وز

 

 شاه براي حمله به مجلس )به توپ بستن( چه بود؟ یبهانه ي محمد عل 23
 نیشاه، ا دیند یبیآس یقرار گرفت، ول تهران مورد سوء قصد یها ابانیاز خ یکیشاه در  یبعد محّمدعل یچند

 کند لیتعط شهیهم یگرفت مجلس را برا میبهانه، تصم نیاقدام را به مشروطه خواهان نسبت داد و به هم
 
 

 فرمانده ي نیروهاي قزاق به دستورچه كسي مجلس رابه توپ بست؟لیاخوف روسي  24
 ب( مظفرالدین شاه         ج( ناصرالدین شاه              د( احمدشاهالف( محمدعلي شاه             

 

 چه بود؟ رانیا یو انگلستان در قبال به توپ بستن مجلس شوراي مل هیعکس العمل روس 25
 

 داشتند؟ یدر به توب بستن مجلس شوراي مل یروس ها چه نقش 26
 نقش مشوق محمدعلی شاه و در به توپ بستن

 (ییانهایبه توب بستن مجلس چه بود؟ )چه ز امدهايیآثار و پ 27
 مشروطه خواهان یدنبال آن، تمام خانه ها

 نجهشک ر،یتوّسط قزاق ها دستگ ،یبهبهان دعبدّللاّ یّ و س ییطباطبا دمحّمدیّ ّللّا س تیآنان پرداختند. آ یریشد و مأموران به دستگ غارت
 واعظ اعدام نیجمال الد دیّ و س نیملک المتکلّم لیخان صوراسراف ریجهانگ رزایشدند. به دستور شاه، م دیو تبع
 پناه بردند سیزاده)، به سفارت انگل یگرفته بودند (از جمله تق قرار بیکه مورد تعق زین ندگانیاز نما ی. بعضشدند

 

 ؟به توپ بستن مجلس با رهبران مشروطه چه برخوردي شد انیدر جر 28

 شدند. به دستور شاه دیو تبع شکنجه ر،یتوّسط قزاق ها دستگ ،یبهبهان دعبدّللاّ یّ و س ییطباطبا دمحّمدیّ ّللّا س تیآ
 واعظ اعدام نیجمال الد دیّ و س نیملک المتکلّم لیخان صوراسراف ریجهانگ رزایشدند. به دستور شاه، م دیتبع و

 پناه بردند سیزاده)، به سفارت انگل یقرار گرفته بودند (از جمله تق بیکه مورد تعق زین ندگانیاز نما ی. بعضشدند

 به توپ بستن مجلس چه كساني اعدام شدند؟  جهینت 29
 (سیدمحمدطباطبایي وسیدعبداله بهبهاني                         ب(نمایندگان مشروطه خواه مجلس  الف

 د(ستارخان وباقرخان  ج(میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل ،ملك المتكلمین وسیدجمال واعظ               
 

 ند؟یگو یم ریرا استبداد صغ خیدور هاي از تار 3٠
 و ریرا دستگ یو بهبهان ییهللا طباطبا تیاز به توپ بستن مجلس ، خانه مشروطه خواهان را غارت کردن و افرادي مثل آ بعد
 . ندیگو یم ریاستبداد صغ دیطول کش کسالیدوره که  نینمودند ، و تعدادي از مشروطه خواهان را کشتند . به ا دیتبع

 

 است ؟ یچه دوره ا ریمنظور از دوره استبداد صغ    31
 شاه قبل از به توپ بستن مجلس یشاه                ب ( حکومت محمد عل نیالف ( دوره حکومت ناصرالد 
 شاه بعد از به توپ بستن مجلس ید ( حکومت محمد علشاه                          نیج ( دوره حکومت  مظفر الد 

 بستن مجلس چه بود؟عکس العمل مشروطه خواهان پس از به توپ  32
 یو وطن دوست یمشروطه خواه هٔ یکه داع انیاز غرب گرا یپس از به توپ بستن مجلس، جمع

 لندن، استانبول و کشور س،یپار یممکن، خود را به اروپا رساندند و در شهرها قیاز هر طر داشتند،
 به راه انداختند، اّما مردم و علما، در داخل کشور به مقاومت پرداختند یاسیس ییمحفل ها س،یسوئ
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 د؟یسیبنو ریرا در استبداد صغ زیدو تن از مجاهدان نام آور تبر 33
 خان و باقرخان ستار

 

 در مقابل به توپ بستن مجلس چه بود؟ زیواکنش مردم تبر 34
 از نُه ماه در برابر دشمنان شیستارخان و باقرخان، ب یآغاز شد و دو تن از مجاهدان نام آور آن خطهّ به نام ها زیاز تبر یمقاومت اصل

 مشروطه مقاومت کردند
 

 ؟  پس ازبه توپ بستن مجلس مقاومت اصلي مردم دركدام شهرآغازگردید 35

                                 
 ب( تهران               ج( شیراز                      د( كرمانشاهالف(تبریز                      

 مشروطه چه بود ؟ بودند و نظرشان نسبت به ینجف در زمان انقالب مشروطه چه کسان میمق دیمراجع تقل 36
 مشروطه خواهان ،ازیتهران لیرزاخلیفرزند م نیحس رزایّللّا حاج م تیو آ یمازندران عبدّللاّ  دیّ ّللّا س تیآ ،یّللّا محّمدکاظم خراسان تیآ

 کردند یم تیشاه حما یمحمد عل یاستبداد در برابر حکومت
 

 بعد از به توپ بستن مجلس ،چه کسانی به دستور محمدعلی شاه دستگیر ،تبعید و یا اعدام شدند ؟ 37
 
 شدند. به دستور شاه دیشکنجه و تبع ر،یتوّسط قزاق ها دستگ ،یبهبهان دعبدّللاّ یّ و س ییطباطبا دمحّمدیّ ّللّا س تیآ
 واعظ اعدام نیجمال الد دیّ و س نیملک المتکلّم لیخان صوراسراف ریجهانگ رزایشدند. به دستور شاه، م دیتبع و

 بردند پناه سیزاده)، به سفارت انگل یقرار گرفته بودند (از جمله تق بیکه مورد تعق زین ندگانیاز نما ی. بعضشدند

 ؟ دندیشاه به قتل رس یپس از به توب بستن مجلس به دستور محمد عل یچه کسان 38
 نیملک المتکلم -لیخان صور اسراف ریجهانگ رزایب ( م             یاله بهبهان تیآ –محمد واعظ  خیالف ( ش 
 لیصور اسراف –ملکم خان  زاید ( م              ییاله طبا طبا تیآ –جمال واعظ  دیج ( س 

 

 د؟یرس انیبه پا ریشاه بعد از استبداد صغ یچگونه حکومت استبداد محمد عل 39
 پناهنده و هیشاه به سفارش روس یشدند و محمد عل یباهم به تهران راه زیو تبر النیها ، گ اريیانجام مردم اصفهان ، بخت سر

 دیرس انیاستبدادي به پا حکومت

 

 چه بود ؟ شاه پس از به توپ بستن مجلس ینسبت به حکومت محمدعل سیروس و انگل استیس- 4٠

 

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :مشروطه در دورۀ محمّدعلی شاه6درس 
 

 ست؟یدوره دوم مشروطه چ یژگیدو و است؟ یي دوم مشروطه از چه زمانآغاز دوره  1
 طرفداران مشروطه نیب دیشد ی. اختالف ها1مشروطه خواهان/ با فتح تهران به دست

 رانیدر سرنوشت ا سیآشکار و سلطه گرانهٔ روس و انگل ی. مداخله ها2
 

 ؟دوره ي دوم مشروطه با فتح كدام شهرآغازگردید 2

 ج( قزوین                            د( رشتب( تهران                      الف( تبریز                   

 د؟یاحمد شاه چگونه به سلطنت رس 3
 لیتشک ،یملّ  یسابق مجلس شورا یو وکال انیمجاهدان، شاهزادگان، اع یسران و رؤسا فوق العاده، مرکب از یپس از فتح تهران مجلس

 شد دهیبه مقام سلطنت برگز عهد،یول یرزایم شاه از سلطنت خلع، و پسر دوازده سالهٔ او، احمد یمحّمد عل به اتفاق آرا، و شد
 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

Nomreyar.com



 

 

  دیسلطنت رس ابتیبه ن یچه کس یبه سن قانون یو دنینرس لیدر زمان انتصاب احمد شاه به سلطنت ، بدل 4
. 

 السلطان           د ( قوام السلطنه نیج ( امب ( عضد الملک             ( ناصر الملک                الف

 اقدامات فاتحان تهران چه بود؟ نیمهمتر 5
 اعدام شیخ فضل اله نوری -3برکناری محمدعلی شاه   -2انتخاب احمد شاه به سلطنت  -1

 

 شاه پس از فتح تهران چه برخوردي با او شد؟ یمحمد عل 6
 شد هیبندرادسا در روس یراه انهیبا پرداخت حقوق سال یبدون محاکمه وحت سیروس وانگل تیبا حما زیشاه ن یمحمدعل

 داشت ؟ ینقش فعال یمتمم قانون اساس نیبر جسته در تدو تیکدام شخص 7
 ید ( آخوند خراسان     ییاله طبا طبا تیج ( آ      یفضل اله نور خیاله ش تیب ( آ     یاله بهبهان تیالف ( آ 

 

 مشروعه بود ؟ یخواستار مشروطه  یچه کس 8
 ید ( آخوند خراسان     ییاله طبا طبا تیج ( آ         یاله بهبهان تیب ( آ  یفضل اله نور خیاله ش تی( آ الف

 چه اعتقادي داشت؟ یفضل هللا نوري که بود و درباره ي مشروطه و قانون اساس خیش 9
اول تهران بود که به » مشروطهٔ مشروعه « با مشروطهٔ  ،یاسالم یارزش ها هٔ یبر پا یقانون اساس و مجتهد طراز ،یفضل ّللّا نور خیش

 اقتباس شده از غرب، مخالفت کرده بود. دفاع از
 

عده اي ازمورخان اعدام چه كسي را انتقام استعمار از روحانیت ایران براي جبران شكست درنهضت تنباكو  1٠
 اي مشابه به آن مي دانند؟وپیشگیري ازتكرارمقاومت ه

 ج(سیدمحمدطباطبایي        د(سیدعبداله بهبهانيب(شیخ فضل اله نوري       الف(میرزاي شیرازي       
 

 بر اثر مقاومت کدام فرد قرا شد پنج تن از علما بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند ؟ 11
 

 یفضل اله نور خیاله ش تید ( آ     ییاله طبا طبا تیجمال واعظ     ج ( آ دیب ( س     یاله بهبهان تیالف ( آ

 چه شد؟ خیفضل هللا نوري که بود و عاقبت ش خیش ريیامور دستگم 12
 به شهادت رسید ،یشیمحاکمهٔ فرما کیپس از  یعالم روحان نیا /یخان ارمن پرمی

 شدت گرفت؟ یمشروطه خواهان چه زمان انیاختالف م 13
 ،یّ مل یدوره مجلس شورا نیدوم لیو تشک یفضل هللاّ نور خیدنبال اعدام شبه 

 

 چه نام داشت؟ یدوره مجلس شوراي مل نیدو حزب معروف زملن دوم 14
 مشروطه خواهان شدت گرفت. انیم « ونیاعتدال»و  «دمکرات  »
 

 ؟دیسیبه وجود آمدند را بنو یمجلس شوراي مل نیدوم لیدو حزب مهم که با تشک

 ونیوکرا تها و اعتدالمد
 دیرا در دستور کار خود قرار داده بودند . س عتیدانستند و اجراي شر یمذهب را سدي محکم در برابر ظلم م ونیاعتدال حزب
 حزب بودند . نیاز اعضاي سرشناس ا یعبدهللا بهبهان دیو س ییطباطبا محمد

 یخال ینیتا مشروطه را از جنبه هاي د دندیورز یم دیتأک استیاز س نید ییزاده بر جدا یحسن تق دیتها به رهبري س دموکرا
 آن دور سازند یو نهضت را ازآرمانهاي اصل کنند

 ؟دیسیرا همراه با دوتن از اعضاي معروفشان بنو ونیو مرام اعتدال دهیعق 16
 و مرام آنان چه بود؟ یبود و مش یرهبر دموکرات ها چه کس 17
 ؟داشتند یچه برداشت هاي متفاوت نیو دموکرات نسبت به د ونیحزب اعتدال 18

 

 كدام حزب برجدایي دین ازسیاست تاكید مي ورزید ؟    19
     
 د(سلطنت طلبانج( دموكراتها               الف( اعتدالیون          ب(مشروطه خواهان              

 گرفت ؟ یمیاستخدام کارشناسان چه تصممجلس نوپاي دوره ي دوم مشروطه براي اصالح و  2٠
 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

Nomreyar.com



 

 

کمک به اصالحات  یبرا یمجلس دوم از چه کس یو به دنبال مشکالت اقتصاد تیمشروط یروزیپس از پ 21
 مورد اعتراض کدام دولت قرار گرفت ؟ یدعوت کرد و اقدامات و رانیا یاقتصاد

 سیانگل – دیسا رونیب ( آ                            هیروس –( مورگان شوستر  الف
 هیروس – دیسا رونید ( آ                             سیانگل -(  مورگان شوستر ج
 

 قرار گرفت؟ سیشوستر که بود و چرا مورد غضب روس و انگل 23
اقدام او که سبب منظم  نیو گمرک ها کرد. ا یدامنه دار در امور مال ییشروع به انجام اصالح ها که مجلس به او داد، یعیوس یارهایا اخت
 کرد یرا سخت عصبان سیشد، روس و انگل یکشور م یدستگاه اقتصاد شدن

 کرد ؟ مطرح ییداد، چه درخواست ها رانیش به ا 129٠در اخطاري که در سال  هیدولت روس 24
 
 اخراج شود. رانیمورگان شوستر متوقّف و او از ا ی. اقدام ها1
 شود. یخوددار ران،یدر ا یاز استخدام اتباع خارج س،ی. بدون موافقت روس و انگل2
 پرداخت کند رانیرا، دولت ا رانیدر ا هیروس یقوا ینگهدار نهٔ ی. هز3

 تا خراسان مستقر کنند؟ جانیرا از آذربا شانیروهایروسها چگونه توانستند ن 25
 ساعته روسیه در مورد اخراج شوسبر از ایران 48به دنبال اخطار 

 آغاز بکار کرد؟ یتاجگذاري کرد و کدام دوره مجلس شوراي مل یچه زمان احمد شاه 26
 ار کرددورهٔ سوم شروع به ک یمل یو مجلس شورا یچند روز پس از آنکه احمدشاه قاجار تاجگذار

 در گرفت؟ ییچه قدرت ها انیاول م یجنگ جهان 27
 در مقابل هیفرانسه، انگلستان و روس یدولت ها انیاّول م یش جنگ جهان 1293م/  1914درسال 

 مجارستان آغاز شد  شیاتر یو امپراتور آلمان

جنگ جهاني اول درسال ........ میان دولت هاي فرانسه،انگلیس وروسیه درمقابل آلمان ،اتریش ومجارستان  28
 ؟                                                                                    آغازشد

 ش  5813م و 5154ش                                                  ب(5813م و 5152الف(
 ش 5814م و 5153ش                                                  د( 5814م و 5156ج(  

 

 اول چگونه اعالم شد و چرا توجه نشد؟ یدر قبال جنگ جهان رانیا استیس 29
 دجنگ مهم بو ریدرگ یروهاین یبرا رانیحساس ا تیموقع رایز اورد؛یبه دست ن یتیکار موفق نیدر ا یکرد ول یطرف یب استیاعالن س

 

 ؟ * دیسیو مفاد آن را بنو دیسیرا بنو الديیم 1915علت انعقاد قرار داد  3٠
 قرارداد توافق کردند نیبر اساس ا سیو انگل هیو دو کشور روس وستیپ نیبه متحد رانیا یي غرب هیهمسا یدولت عثمان چون
 در آوردند یرا به صورت منطقه اي اشغال 19٠7عهدنامه  مفاد

 داشت ؟ یجیبسته شد. علت عقد قرارداد چه بود و چه نتا ییچه کشورها نیب 1915قرارداد  31
 هیانگلستان و روس لیدل نیدو چندان شد. به هم نیمتّفق یکشور ما برا تیاهم وست،یپ نیبه متحد رانیا یغرب هٔ یهمسا یدولت عثمان چون

 شدند لیتبد یمنطقهٔ اشغال ، به 19٠7قرارداد دو منطقهٔ نفوذ در عهدنامهٔ  نیم را با هم امضا کردند. طبق ا 1915 یّسر قرارداد
 جنوب دست زد. سیپل سیم به تأس 1916در سال  زیمنطقهٔ تحت نفوذ خود را اشغال کرد و در مقابل، دولت انگلستان ن هی. روس

 

 شد ؟ در سرکوب مردم استفاده سیپل نیبود و چگونه از ا یچه کس یجنوب به فرمانده سیپل 32
 /کسیسا یِسر پرس

 

 کدام گروه را سرکوب کرد ؟      امیجنوب ق سیپل 33
 یتنگستان ریعشا امید ( ق      جانیمردم آذربا امیج ( ق     یابانیمحمد خ خیش امیجنگل    ب ( ق امیالف ( ق  
 

 داشت؟ رانیچه اثري بر ا دادیرو نیافتاد و ا یچه اتفاق هیم در روس 1917در اکتبر  34
 شکست خورد و روس ها خروج سربازان خود از یکیدر مقابل انقالب بلشو هیروس یش حکومت تزار 1296م/  1917در اکتبر 

 شد رانیا استیس دانیتاز م ّکهی سیانگل نیبنابرا را آغاز کردند؛ رانیا
  

 ست؟ینهضت مشروطه در چ تیهما 35
 کشور کهن بود نیا یدر حفظ استقالل و سربلند رانیمردم ا یطوالن اتیتجرب جهٔ ینهضت نت نیا

 

36  
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 1299: کودتای 7درس
 

 چه بود؟ یبعد از جنگ اول جهان انهیانگلستان در خاورم دیهاي جد استیس 1
 در برابر نیکمربند آهن جادیاّول مشخص شده بود و ا یآن در جنگ جهان تیاهمّ  و منابع نفت آن که انهیسلّط بر منطقهٔ حّساس خاورم

 بود انهیدولت انگلستان در خاورم دیجد یها استیس از جمله ،ینفوذ شورو
 

 ش . پایان داده شد؟ 1296م . 1917باوقوع كدام انقالب درروسیه به حكومت تزارها دراكتبر    2
 

 د( مشروطهج( سوسیالیستي                   الف( كمونیستي            ب( لیبرالیستي          

 تغییر کرد ؟چرا ؟ چگونه رانیدولت انگلستان درباره ي ا استی، س رانیاز ا یروس روهايیپس از خروج ن 3
 یاسیخود را، با توجه به تحوالت س یخارج استیمانده بودند، س بیرق یب رانیا یاسیکه در صحنهٔ س ها یسیکرد. انگل

 دادند.  رییاّول، تغ یپس از جنگ جهان جهان
 

بود ؟رهبر جنبش که  آن چه ريیشکل گرفت و هدف از شکل گ یالملل نیب دادیجنبش جنگل پس از کدام رو 4
 بود ؟

 کوچک خان رزایم یبه رهبر جنگل یو فساد حاکم بر کشور جنبش ضد استعمار گانهیاّول در واکنش به نفوذ ب یپس از جنگ جهان
 

شکل گرفت به  استعمار هیعل رانی، خراسان ، جنوب ا زیکه در تبر ییهمزمان با نهضت جنگل ، جنبش ها 5
 دینام ببر بیترت

 فارس یعلما تیجنوب، با حما ها در یدر خراسان و تنگستان انیخان پس یُکلنل محّمدتق ز،یدر تبر یابانیمحّمد خ خیش
 

 انتخاب شد؟ رانیانگلستان در ا روهايین یبه فرمانده دیسا رونیآ یطیدر چه شرا 6
 بعد از خروج نیروهای روسی از ایران بدنبال انقالب روسیه

 بود؟ قرارداد چه بودند و محتواي یقرارداد چه کسان نیبسته شد ؟ عاقد ییچه دولت ها نیب 1919قرارداد  7
 ستمیس یریقرارداد که در ابتدا کامالً محرمانه نگه داشته شد، موجب شکل گ نیا یمحتوا ایران و انگستان /وثوق الوله/

 » یگیتحت الحما«  ،ینظام التیبه موجب آن، نظارت بر تشک رایشد، ز یم سیدولت انگل یاز سو رانیا
 گرفت. یقرار م یسیمستشاران انگل اریمنحصراً در اخت ران،یا یاسیو س یمال

 به موجب كدام قرار داد ایران تحت الحمایه انگلیس مي شد؟ 8
 1933د(                         1937ج(                     1919ب(                    1915الف(

 

 چه كساني بودند؟ 1919مدافعان قرارداد 9
 

 الف(سید ضیاءالدین طباطبایي ورضا خان                                        ب( رضاخان وآیرون ساید 
 دیسا رونیوآ نیاءالدیض دید( سج( آیرون ساید و وثوق الدوله                                                          

 

 کاکس ( چه بود ؟ –) وثوق الدوله  1919قرار داد  جهینت 1٠
 دوم یاول                   ب ( ترک مخاصمه پس از جنگ جهان یالف (  ترک مخاصمه پس از جنگ جهان 
 1933نفت به انگلستان در سال  ازیامت ید ( واگذار                      رانین ادج (  تحت سلطه انگلستان قرار دا 

 

 سوق داد؟ رانیا در میمست ریبه سوي مداخله غ یانگستان را در دوران بعد از جنگ اول جهان یعواملچه  11
 نفرت تاریخی مردم ایران از انگستان -2   1919شکست انگستان در اجرای قراداد -1

 

 تحت عنوان ............ بود میمستق ریمداخله غ استیاز شاخصه هاي س یکی 12
 نفرت تاریخی مردم ایران از انگستان 

 بودند؟ یچه کسان 1299کودتاي  یعامالن داخل 13
 قزاق) بودند یروی(فرمانده نرپنجی) و رضاخان م 1919(مدافع قرارداد  ییطباطبا نیالد اءیض دیّ س

 د؟یسی. ش را بنو 1299 ای اهیاجراي کودتاي س یچگونگ 14
 صورت گرفت که قرار شد رضا خان پس نیدر شهر قزو یو دو عامل کودتا مالقات دیسا رونیبا حضور ژنرال آ 1299بهمن ماه  در
 سپرده شود ییطباطبا نیاءالدیرا به ض ريیفتح تهران مقام نخست وز از

 یبه قصد منحرف ساختن افکار عموم؟چه بود 1919از لغو قرارداد  اءیض دیهدف س 15
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 استعمار نو و کهنه درچه بود؟ 16
 و یاسیاستعمار نو با نفوذ و دستگاهاي س یو اشغال کشورها را در نظر داشت ول زيیجنگ و خونر ینظام وهیاستعمار کهنه ش

 آورد .مثل حکومت رضا شاه یخود در م تیکشور را تحت حما زيیبدون خونر ینظام

 

 مواجه شد؟ ی( با چه مشکالت اءیض دی)س اهیس نهیکاب 17
 ختیبرانگ یو هیاز مخالفت را عل یاو، موج یها یو تندرو اءیض دیّ س یها یظاهرساز

 فرمانش ریز یبه نفع قزاق ها هیمال یو اداره ها یسپه در اختصاص درآمد شهردار رضاخان سردار یها یخودسر گر،ید یسو از
 افزود یدولت م ، بر مشکالت

 کرد چه بود؟ یم اريیبه اهدافش  دنیکه رضاخان را در رس یاتیها و خصوص یژگیو 18
 سهیاش، در مقا یگر یو نظام یاستبداد هٔ یبرخوردار نبود، اّما به خاطر روح گرانیخارق العاده و برتر از د یرضاخان از استعداد

 در راه یکرد. و یم یاریبه اهدافش  دنیداشت که او را در رس ییها یرجال هم عصر خود برجستگ با
 داشت. ب یلحظه مکتوم م نیو قصد خود را تا آخر تیمورد نظرش، ن تیبه موقع دنیرس

 @tarikheman3من  خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :رضاخان؛ تثبیت قدرت 8درس
 

 شد؟ رینخست وز اءیض دیبه جاي س ی( چه شد و چه کساءیض دی)س اهیس نهیعاقبت کاب 1
 انگلستان از کشور تیگذاشته و با حما کوتاه بود. او پس از گذشت سه ماه، از مسند قدرت کنار ییطباطبا نیالد اءیض دیّ عمر دولت س

 /قوام السلطنهبود، رفت. سیانگل مومتیکه در آن زمان تحت ق نیخارج شد و به فلسط
 

 نشد؟ فتهریچرا پذ کرد و شنهادیپ رانیا ریرا به عنوان نخست وز یچه کس ایض دیسفارت انگلستان پس از س- 2
 مخالفت احمد شاه روبه رو شد با شنهادیپ نیمنصوب شود اّما ا یریکودتا، به نخست وز گریرضاخان، عامل د

 انجام داد؟ یجنگ بود چه اقدامات ریکه وز یرضاخان در مدت 3
 به وزارت جنگ وافزایش قدرت خود انتقال ژانددارمری از وازرت داخلی -1
2-  

رضاخان درطول زماني كه دروزارت جنگ بود براي تسلط برارتش، ژاندارمري را به كدام وزارت خانه  4
 انتقال داد؟

 د( وزارت جنگالف( وزارت اقتصادي ودارایي    ب ( وزارت داخله    ج( وزارت عدلیه      

 چه شد؟ جهید، نترضاخان در مجلس چه بو ضاحیعلت طرح است 5
 
 

 رضاخان را در بدست گرفنتن کامل قدرت کمک کردند؟ یچه کسان 6
 محمد علی فروغی -سلیمان میرزان،یّ زاده و تد یداور، تق مورتاش،یت

 

                                      ایران دردوره ي رضاخان بشمار مي آید؟«جریان كمونیستي  »كدامیك ازافرادزیر ازاولین پایه گذاران  7

 ( سلیمان میرزاالف( محمدعلي فروغي      ب( تیمورتاش       ج( داور        د
 

براي برقراري نظام جمهوري درایران كدام احزاب  1312پس ازتشكیل دوره ي پنجم مجلس دربهمن ماه 
 بایكدیگر اتحادبرقرار كردند؟ 

                                                       
 ب( حزب دموكرات وتجددالف(حزب تجدد وسوسیالیست                                 

 ج( حزب اعتدالیون ودموكرات                                 د( حزب سوسیالیست واعتدالیون

8 

 ؟داشت رانیدر ا ريیواقعه چه تاث نیبوجود آمد؟ ا یچه تحول هیرضاخان ، در ترک ريیهمزمان با نخست وز 9

 )هی(ترک یانگلستان، در کشور عثمان دولت تیکمال پاشا (آتاتورک) با حما یمصطف ران،یرضاخان در ا یریهم زمان با نخست وز
 حکومت ینیگزیجا یبرا یواقعه، بهانهٔ مناسب نیکرد. ا سیرا تأس را لغو و نظام یعثمان ی. او نظام امپراتوردیبه قدرت رس

 سلطنت قاجار بود » یجمهور«  یرضاخان به جا

 اي داشت؟ جهیچگونه برگزار شد و چه نت یانتخابات دوره ي پنجم مجلس شوراي مل 1٠
 موافق و طرفدار خود را روانهٔ مجلس کند ندگانینما از یتیطرفدار خود توانست اکثر یاسیس یها انیحزب ها و جر تیدر پناه حما
 که مورد توجه مردم زیالدوله و مؤتمن الملک ن ریالممالک، دکتر مصّدق، مش یمدرس، مستوف ّللاّ  تیچون آ یندگانینما ن،ی. با وجود ا

 افتندیبه مجلس راه  بودند،

11  
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 سرنجام با مخالفت مدرس و برخی از نمایندگان  مجلس به آن رای نداد ؟عاقبت طرح جمهوري چه شد 13

 سلطنت چگونه انجام شد؟ رییبرکناري قاجار و تغ 14
 یمبن یماده واحده ا 13٠4در روز نهم آبان ماه  یملّ  یشورا گسترده، مجلس غاتیو تبل ینیچ نهیسرانجام پس از زم

 کرد بیسلطنت به رضاخان را تصو موقّت ابتین یبر خلع سلسلهٔ قاجار و واگذار
. 

 چه بود؟ رینخست وز نیاقدام ا نیبود و نخست یرضاشاه چه کس رینخست وز نیاول 15
 و نشستن رضاشاه بر تخت قدرت بود یتاج گذار نییآ ییاقدام او، برپا نینخست /یفروغ یمحّمدعل

 

 وزیر سلطنت رضاشاه منصوب شد؟انتقال سلطنت به سلسه ي پهلوي ،چه كسي به عنوان اولین نخست  16
 د( محمدعلي فروغيالف ( تیمورتاش          ب( تقي زاده           ج( تدیّن              

 

 رسماً تاج گذاري نمود؟ رانیبه عنوان پادشاه ا یرضا خان چگونه و چه زمان 17
 را رانیا یسلطنت دائم یچهار اصل از اصول متمم قانون اساس رییتاج گذاري نمود و مجلس با تغ 13٠5ماه  بهشتیچهارم ارد در
 رضا خان و فرزندانشان واگذار نمود به

 

 رضاخان درچه تاریخي به عنوان پادشاه ایران ، رسما تاج گذاري كرد؟ 18
         13٠4آبان1د(      13٠4آبان1ج(      13٠5اردیبهشت4ب(    13٠5اردیبهشت 4الف( 

 دنیبراي به قدرت رس نهیدر فراهم آوردن زم یچه نقش رانیاقتصادي ا یاجتماع یاسیو س یالملل نیب طیشرا 19
 رضاخان داشت؟

 
 

 مردم شد؟ انیچگونه باعث نفوذ رضاخان در مچه عاملی    2٠
 سرکوبی شیخ خزعل توسط رضاخان

  

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 ویژگی های حکومت رضاشاه: 9درس
 

 ؟دیهاي حکومت رضاشاه را نام ببر یژگیچهارمورد از و 1
 ینید یارزش ها بیو تخر فیتضع - یگر ینظام -یافراط ییگرا یملّ  جیترو -یو حکومت فرد یخودکامگ -یوابستگ

 د؟یآ یبه حساب م رانیا یوابستگ ندیفرا خیدر تار یحکومت پهلوي نقطه عطفچرا  2
ً  یرانیو حاکمان ا یپادشاه یسلسله ها شیدایکار آمدن رضاشاه، پ یاز رو شیتا پ رایز  تیاشراف ایو  یدر چارچوب روابط قوم عموما

کار آمدن  یخاستگاه و منشأ رو یعصر خود بودند ول یقدرت ها تیحما مورد یرانیاز پادشاهان ا یگرفت. اگرچه برخ یشکل م یداخل
 نبودند گانگانیآنها، ب

 

 چرا حکومت رضاشاه حکومت فردي و استبدادي بود؟ 3
 براساس یملّ  یمجلس شورا ندگانیکرد. نما یم رضاشاه در همهٔ کارها و ارکان مملکت دخالت ،یقوا در قانون اساس کیوجود اصل تفک

 یغ مو به وزارت کشور ابال دییو شخص رضاشاه آن را تأ هیّ ته هیحوزهٔ انتخاب یشهربان سیرئ ر، فرمانده لشکر وکه توسط فرماندا یفهرست
 شدند یانتخاب م کرد

 

 د؟یسیدوران حکومت رضا شاه را بنو یافراط ییگرا تیچها مورد از شاخصه هاي مل 4
 یقوم ضیمانند ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن بود. اعمال تبع یرانیاقوام ا تیهو گرفتن دهیو ناد یزیست تیرضاشاه، قوم

 یمحل یبایز یآداب و رسوم و لباس ها ،یمحل یها و لهجه ها شیبردن گو نیاز ب یبرا یگر ینظام و توسل به خشونت
  انیرانیا یملّ  تیکننده هو تیتقو که

 گرفت؟دردوران حكومت رضا شاه ملي گرایي افراطي با چه هدفي صورت  5
 

 د( به حاشیه راندن اسالمالف( قومیت ستیزي     ب( فرهنگ ستیزي      ج( غربگرایي      
 

 چرا حکومت رضاشاه ارتش ساالر بود؟ 6
 و اساس حکومت خود قرار داد. او فرماندهان ارتش را نسبت اش، ارتش را رکن ینظام هٔ یو روح یفرد یرضاشاه به سبب خصلت ها
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 انجام داد یادیز یکوشش ها ن،ینو یارتش جادیا یآورد؛ و برا یم برتر به شمار یدولت یمقام ها ریبه سا
 

 رضاشاه به سبب خصلت هاي فردي وروحیه ي نظامي اش چه عاملي را ركن واساس حكومت خودقرارداد؟ 7
 د( ارتشالف( صنعت         ب( اقتصاد             ج( تمدن وتجددغرب                  

 

 ؟ ارتشی که رضاخان تاسیس کرد در چه مواردی کارایی داشت 8

 حکومت خود شکل گرفته بود یها هیو استحکام پا ریو عشا التیچپاول و غارت ا ،یترساندن و سرکوب مخالفان داخل یبرا

 

 با شد؟ یبه سلطنت  م دنیکارنامه ( رضاخان پس از رس )جزو اقدامات  ریاز موارد ز کیکدام  9
 ه.ج 1312لغو قرار داد  –( انحالل مجلس موسسان  الف
 ینفت دارس مانیانعقاد پ -( کشف حجاب   ب
 ریکوچاندن عشا -شکل کردن لباس ها   کی(  ج

                               یاحداث خط آهن سراسر –ارتش منظم  جادید ( ا

 داد؟ یاي انجام م ینیبه سلطنت چه اعمال د دنیز رس شیرضاشاه پ 1٠
 اولین نشانه ي علني وآشكار رضاشاه به  شعایر وارزش هاي مذهبي چگونه صورت گرفت؟ 11

 
ب( ممنوعیت عزاداري درماه محرم            ج( كشف حجاب                                                                 الف( اعتراض آیت اله بافقي به زنان عضوخانواده ي سلطنتي              

 د( تغییركاه ولباس                                                                                              

 (مورد 4چه بود؟ )  ینیهاي د تیو شخص نیود کردن داقدامات رضاشاه براي محد 12
 انیمحدود کردن روحان ،یمذهب نیقوان یبه جا یغرب کرد. او با شعار ینیعلوم د»  نیاصالح د« ، یساختن قانون ها نیگزیجا

 کارناوال )،«  یدسته ها ۀو رژ یشاد ییبرپا- ی(ع ها نیحضرت امام حس یمراسم سوگوار»  یممنوع کردن برگزار ،یو مراسم مذهب
 برداشتن حجاب و رواج منکرات کاله و لباس، رییتغ ه،یعلم یمدارس و حوزه ها بیدر روز عاشورا، تخر انینظام کیموز

 خالف شرع، ا یو کارها

 داشت؟ یفکري و فرهنگ انیدر چه جر شهیرضاشاه ر ینیاقدامات ضد د 13
 کارآوردن یبود که در رو یکرد، متشکل از کسان یالقا م یبه و برنامه ها را نیکه ا یگر تیهدا انیجر

 او به قدرت، نقش داشتند یابیو دست

 رضاخان به تقلیدازكدام كشوربه جاي كاه پهلوي ازكاه شاپو استفاده كرد؟ 14
 د( روسیه     ج( تركیه                    الف( فرانسه            ب( انگلیس               

 انجام داد؟ یلباس چه اقدامات رییکاله و تغ رییتغ نهیرضا شاه در زم 15
به  ه،یاما پس از بازگشت از سفر ترکرا درمیان مردم متداول کرد «کاله پهلوی »زور، کاله لبه دار موسوم به یریرضاشاه ابتدا با به کارگ

 ذارندبر سر بگ «کاله شاپو » دیپس مردان با نیاز ا» ممنوع و: منسوخ شود و اعالم کرد زین یدستور داد که کاله پهلو آتاتورک« از دیتقل
 

 . براساسدیمجلس هفتم رس بیتصو به ت،یدو فور دیبا ق ران،یمتحد الشکل کردن لباس در ا ی، قانون اجبار 13٠7ماه سال  ید در
 ای ینقد یآن بودند. مجازات متخلفان، جزا تیموظف به رعا نیچادرنش ریو عشا ییو روستا یاعم از شهر ران،یقانون، همهٔ مردم ا نیا

 زندان بود.
 

 کشف حجاب معروف شد ؟ ربهیاز موارد ز کیکدام  16
 د( فرهنگ برهنگي                ج( لخت وبدون لباس گشتن                   ب( مبارزه باحجاب       ( برداشتن حجاب  الف

 برخورد کرد؟ نسبت به آن چگونه مینسبت به کشف حجاب چگونه بود و رژواکنش مردم مشهد  17
رضاشاه، مأموران، مسجد را به  میدر شهر مقدس مشهد، مردم به نشانهٔ اعتراض، در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند. به دستور مستق

 حرِم مشرف یاز اطراف و بام ها ن،یسنگ یو با مسلسل ها در آوردند و با پتک در مسجد را شکستند و وارد صحن شدند محاصره
 را به شهادت رساندند یریبستند و جمع کث به صحِن مسجِد گوهرشاد، آنها را به گلوله

 از اقدامات رضا شاه صورت گرفت ؟ کیمردم در مسجد گوهر شاد در اعتراض به کدام  امیق 18
 

 د ( کشف حجاب     یج ( احداث خط آهن سراسر             م( 1933)ب ( لغو قرار داد     ری( اسکان عشا الف
 

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :سقوط رضا شاه10درس 
 

 کرد؟ رییانگلستان نسبت به آلمان تغ استی، س یچرا در سالهاي بعد از جنگ اول جهان 1
 ها توسعه یسیانگل نیکردند؛ بنابرا یاحساس خطر م شتریب یشورو یستیفرانسه از جانب حکومت کمون انگلستان و رایز
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 دانستند یمناسب م یمقابله با شورو یرا برا تلریه یبه رهبر یآلمان ناز تیتقو و

 اول چه بود ؟ یبه آلمان پس از جنگ جهان یاقتصاد یها از کمک ها یسیهدف انگل 2
 قدرت آلمان قیاز طر ییاروپا ی( نفوذ در کشور ها الف
 به اقتصاد اروپا دنیقوت بخش قیاز طر یشورو دی( تهد ب
 آلمان به آن قیجنگ و تشو ی نهی( فراهم کردن زم ج
 سمی( ممانعت از افتادن آلمانها  به دام کمون د

 رانیادي ااقتص-یاسیس در مناسبات ريیاول چه تاث یانگلستان نسبت به آلمان بعد از جنگ جهان استیس رییتغ 3
 با آلمان داشت؟

 خود را با آلمان یو اقتصاد یاسیبه حکومت رضاشاه اجازه داد تا مناسبات س سیکه دولت انگل بودیطیشرا نیدر چن
 ندمشغول کار شد رانیدر ا یآلمان و صدها کارشناس و تبعهٔ  افتیدو کشور به سرعت گسترش  یو صنعت یدهد. سطح روابط تجار توسعه

 بودند؟ ییجنگ چه کشورها ریدوم چگونه آغاز شد؟ کشورهاي مهم درگ یجنگ جهان 4
 فرانسه و بعداً شد. انگلستان و  آغاز 1939/ سپتامبر  1318 وریبه لهستان در شهر تلریه یدوم  با حملهٔ برق آسا یجنگ جهان

 وشوروی به آلمان اعالن جنگ دادند زین کایامر

 .م. آغازشد 1939ش . 1318جنگ جهاني دوم باحمله ي برق آساي هیتلر به ......... درشهریور  5

 ( روسیه           ج( انگلستان                  د( اتریش   الف( لهستان            

 چه بود؟ ینسبت به جنگ دوم جهان رانیا استیس 6
 عبور کنند رانیخاک از ا جنگ اجازه نخواهد داد یاز طرف ها کی چیکرد به ه دیدر آن جنگ، تأک یطرف یبا اعالم ب رانیا دولت

 دوم واقع شد؟ یجنگ جهان ریمورد توجه کشورهاي درگ رانیچرا خاك ا 7
و  یاقتصاد یانتقال کمک ها یراه برا نیمناسب تر رایز قرار گرفت؛ نیحّساس خود مورد توجه متفق تیبه سبب موقع رانیپس از آن ا

 رانیت انف یاحتمال تسلّط آلمان ها بر چاه ها گرید یرا متوقّف کند. از سو تلریه یجنگ نیبود تا ماش یبه شورو کایانگلستان و امر ینظام
 بودانگلستان را به وحشت انداخته  انهیو خاورم

 

 قرار یسخت طیشرا در گریو آلمان از سوي د ییاز سو نیچرا حکومت رضا شاه در مقابل خواسته هاي متفق 8
 گرفت؟

 به علت تجاوز انان

 چه بود؟ یچه بود؟ هدف واقع رانیبراي اشغال ا نیبهانه متفق 9
 یشدند و بعداً خواسته ها رانیآنان از ا را بهانه کرده، خواستار اخراج رانیدر ا یحضور اتباع آلمان ی، انگلستان و شورو 132٠ ریدر ت

 را مطرح کردند یگرید

 ؟ دوم بود یدر دوران حکومت رضا شاه با آغاز جنگ جهان رانیبه ا  نیمتفق  یها رویورود ن  یبهانه  1٠

 از کشور  یکارشناسان آلمانب ( اخراج نکردن در آغاز جنگ                  یطرف ی( اعالم ب الف
 رانیعبور از خاک ا یبرا گانهیب ید ( اجازه ندادن به قوا نیدر مقابل متفق رانیمبهم ا استی( س ج
 

کمک  یکشور ما به شورو قیجهت مقابله با آلمان از طر نیباعث شد که متفق یدوم چه عامل یدر جنگ جهان 11
 ؟ کنند

 رانیدر ا نی( اتحاد رضاخان با آلمان و به خطر افتادن منافع متفق الف
 یآلمان ها در شورو یشروینفت در اثر پ یبه خطر افتادن چاه ها(  ب
 تلریه یروزیاز پ یریجهت جلوگ نیاز متفق یشورو ی( تقاضا ج
 یبر اخراج مستشاران آلمان رانیاز طرف ا نیمتفق یتقاضا رشید ( عدم پذ 

 

 مقاومت نکرد؟ نیتوسط متفق رانیارتش رضا شاه در مقابل اشغال اچرا  12
 از هم پاشیدنداشت و ظرف مدت شش  گانهیوابسته به ب یکتاتوریحکومت د به یاعتقاد رانیمردم ا ریآحاد ارتش همانند سا رایز

 شد؟ دیبرکنار و به کجا تبع یرضاشاه توسط چه کسان 13
 هند انوسیدر اق سیمور رهیروزتوسط روسه وانگلستان / به جز

 رضاخان توسط چه كساني ازسلطنت بركنار وبه جزیره ي موریس دراقیانوس هند تبعید شد؟ 14
 د( آمریكایي هاج( انگلیسي ها                 الف( روس ها              ب( فرانسوي ها             

 

 هم داشت؟  گريید جهینت ایداشت و آ یمنف امدیچه پ نیتوسط متفق رانیشغال اا 15
 گانهیوابسته به ب کتاتوریدار کرد اّما سقوط د حهیجر را رانیدوست ا هنیمردم م یغرور ملّ  گانگانیتوسط ب رانیاگرچه اشغال ا

 آنان را خرسند نمود

 د؟یکارنامه رضاشاه را نام ببرن یچهارمورد از عناو 16
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 -و انگلستان رانیم. ا 1933قرارداد نفت  -احداث راه آهن - (تخته قاپو) ریها و عشا لیا یاسکان اجبار - یو دامدار یصنعت، کشاورز
 سعد آباد مانیپ

 صورت گرفت؟ یکشاورزي چه اقدامات نهیدر دوران حکومت رضاشاه در زم 17
 در کرج و وارد یدانشکدٔه کشاورز سیتأس رینظ ییاقدام ها ،یکشاورز تحول در بخش جادیا یدر دوران حکومت رضاشاه، برا

 صورت گرفت ،یآالت کشاورز نیکردن ماش
 . 

 باعث رکود کشاورزي و صنعت شد؟ یدر دوران حکومت رضا شاه چه عوامل 18
 

 داشت ؟ اي جهی)تخته قاپو( چه بود و چه نت ریاسکان اجباري عشا استیهدف رضاشاه از س 19
 مهار قدرت نظامی ایالت وعشایر

 

 ایل ها وعشایر (تخته قاپو( توسط رضاشاه باكدام هدف صورت گرفت؟سیاست اسكان اجباري  2٠
 

 مواردالف وب صحیحالف( مهارقدرت سیاسي ب( مهارقدرت نظامي ج(مهار اجتماعي وفرهنگي د( 

 
 داشت ؟ یرا در پ یا جهیاقدام چه نت نیتوسط رضاخان چه بود و ا ریهدف از اسکان عشا 21

 کشور یکاهش رونق دامدار –مرزها  ی( نگهدار الف
 کشور یکاهش رونق دامدار – ریعشا یرزم یرویمهار ن(  ب
 التیو فرماندهان ا لیشورش قبا – ریعشا یرزم یروی( مهار ن ج
 التیو فرماندهان ا لیشورش قبل –مرزها  ی( نگهدار د

 رشته چه بود ؟ نیصورت گرفت و مشکالت ا یصنعت در دوره ي حکومت رضاشاه چه اقدام نهیدر زم 22
 

 کارخانه در کشور یو آلمان، تعداد رانیبا توسعهٔ روابط ا ژهیبه و ،یصنعت یها تیفعال نهٔ یدر زم
 یماهر خارج یانسان یرویو ن یبه فناّور دیشد یدر آن زمان، وابستگ عیصنا یشد. اّما مشکل اساس سیتأس
 با یرویآالت توسط ن نیشد، اما فکر ابداع و ساخت ماش یبه مملکت وارد م یآالت صنعت نی. ماشبود

 شد لیبه واردکننده و مصرف کنندٔه محصوالت آلمان تبد رانیا جهی. در نتافتیرواج ن یرانیا استعداد

 اقدام چه بود؟ نیاز ا یشد و هدف اصل یراه ها چه اقدامات نهیدر دوره رضاشاه در زم 23
 احداث خط آهن سراسری –تکمیل کردن راههای کشور 

 از بندر ترکمن به بندر شاهپور چه بود ؟ یخط آهن سراسر جادیرضاخان از ا یهدف اصل 24
                                                    آزاد                                           یفارس و  آب ها جیخزر به خل یای( اتصال در الف

 به سمت جنوب هیروس انیبه حرکت نظام دنیب ( سرعت بخش
 از جنوب به شمال یسیانگل یها روین عی( انتقال سر ج
   انهیخاور م یکشور ها انیم یتجار یمنطقه  جادی( ا د
 

 از مورخان احداث راه آهن توسط رضاشاه را جهت منافع انگلستان دانستند؟ اريیچرا بس 25
 آنان یمقاصد نظام نیها، و تأم یسیانگل تیجلب رضا یرا برا رانیا یاند که رضاشاه، راه آهن سراسر دهیعق نیاز موّرخان بر ا یاریبس

 احداث کرد
 

امضا و  یرانیا ندهینما و چه کشوري و از سوي کدام رانیا نیم ب 1933در دوره ي رضا شاه قرارداد نفت  26
 (ماند یپرونده آن مخف ادیعلت قرارداد چه بود و چرا تا سالهاي ز

 تر از قرارداد سابق بود، نیکه به مراتب ننگ دیقرارداد جد یرا برا نهیزم بانه،یعوام فر یظاهرساز نیو با ا / زاده یتوسط تق انگستان /
 منتشر نکند. یو مطلب دیدربارٔه آن سخن نگو ،یروزنامه ا چیکس و ه چیدستور داد که ه م، 1933بستن قرارداد فراهم کرد و پس از 

 

 ایران وانگلستان درزمان چه كسي ودركدام دوران منعقدشد؟ 1933قراردادنفتي  27
محمدرضاشاه                   -ج ( هویدا رضاشاه                                        -رضاشاه                       ب( تقي زاده  –الف( فروغي 

 محمدرضا شاه -د(حسنعلي منصور

 را از دست داد؟ یچه مناطق رانیسعد آباد ، ا مانیبر اساس پ 28
 دولت یبه افغانستان و چشم پوش رانیاز شرق ا ییبخش ها ه،یبه ترک آرارات  ارتفاعات کوه دنیاز، بخش ریحکومت رضاشاه ناگز

 اروندرود» تیاز حّق حاکم رانیا
 

 جدا شد؟ رانیچگونه از ا نیدر دوره ي پهلوي بحر 29
 براساس پیمان سعدآباد

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

Nomreyar.com



 

 

 دیخود چگونه بود ؟ دو مثال بزن انیحام یرضاشاه نسبت به مخالفان و حت یاسیرفتار س 3٠
 چیشد. رضاشاه ه یم یریجلوگ یاسیس یتشکل ها تیممنوع بود و از فعال یبه کلّ  یاسیس یها تیدر دوران حکومت رضاشاه، فعّال

 تمام احزاب را منحل کرد لیدل نینداشت و به هم» : دارد و  یمیرژ یهر مملکت به احزاب یاعتقاد
 

 ؟ «هرمملكتي رژیمي دار د ورژیم مایك نفره است»این سخن ازكیست : 31
 ب( محمدرضاشاه        ج( آقامحمدخان              د( فتحعلي شاهالف( رضاشاه         

 
 

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :اشغال ایران توسّط متّفقین و آثار آن11درس 
 

 کدام کشور بود ؟ او نیسلطنت جانش یاو که بود و حام نیبرکنار شد و جانش ییرویرضا شاه توسط چه ن 1
 دیانگلستان به سلطنت رس تیها، محّمدرضا شاه با حما یسیپس از عزل رضاشاه توسط انگل

 ) 132٠ وریشهر 26.( 

 به جزیره موریس در اقیانوس هند د؟یگرد دیرضا شاه به کجا تبع 2
 دیسیرضا شاه را پس از سقوط رضاشاه بنو اتیعوامل جنا یسه محاکمه جنجال 3

 پزشک زندان قصر که ،یزندان قصر و پزشک احمد سیرئ راسخ، یتهران، مصطف یشهربان سیرئ ،یمختار نیسرپاس رکن الد رینظ
 رضا شاه مشارکت داشتند، یها تیدر جنا

 را تصاحب کردند؟ رانیاز ا یچه منابع و امکانات رانیپس از اشغال ا نیمتفق 4
 گرفتند. اریکشور را در اخت از امکانات یبخش قابل توجه ،یو دولت یحمل و نقل خصوص لیوسا هٔ یبا تصاحب کلّ  نیمتّفق

 یدیاز جمله گندم و برنج تول یعموم حتاجیشده بودند، ما یدچار قحط رانیکه مردم ا یدرحال
 قرار گرفت. نیمتّفق اریشد و کارخانه ها در اخت یاشغال گر مصرف م یروهایتوسط ن ایارسال و  یبه شورو یداخل

 

 لسپویبه م زدهمیس س؟مجلکرد کشور یو اقتصاد یامور مال میتنظ اریاخت 1321در آبان  زدهم،یمجلس س 5
 مورد( 3واگذار کرد؟ )  یاراتیچه اخت ییکایآمر

 را به»  لسپویِ آرتورم« قدرت وضع مقررات و ، ،یعالوه بر امور مال لسپویسپرد. م ،ییکایآمر مستشار
 هم یارتش و شهربان یبود و بر امور مال افتهی زی) را ننیارز (در جهت منافع متّفق متیق رییو تغ نیقوان

  یم نظارت

 شد؟ لیتشک رانیدر ا یسلطنت محمد رضا پهلوي چه احزاب لیدر او 6
 ینّواب صفو دیشه یرهبر به اسالم انیفدائ تیجمع -حزب دمکرات ،قوام السلطنه -حزب توده سابق، یها ستیز کمون- یارادٔه ملّ 

 حزب اراده ي ملي توسط چه كسي شكل گرفت؟ 7
 

 تورمیلسپو  ج( قوام السلطنه      د(آرب( سلیمان میرزا     الف(سیدضیاء الدین طباطبایي   

 جمعیت فداییان اسام به رهبري چه كسي شكل گرفت؟ 8
 

 یب(خلیل طهماسبي     ج( شیخ محمدخیاباني      د( آیت اله كاشانالف( نواب صفوي      
 

 یخارجکشورهاي  با ینفت چه مذاکرات نهیسلطنت محمد رضا شاه در زم لیش ، در زمان اوا 1323در سال  9
 صورت گرفت؟

 ینفت مناطق جنوب شرق ازیخواستار امت کایو آمر سیانگل یشرکت نفت نیش چند 1323در سال 
 مخالفت ینفت به طور جدّ  ازیامت یحزب توده در مجلس با اعطا ی(بلوچستان) شدند. اعضا رانیا

 بار حزب توده نیرا کرد، اّما ا رانینفت شمال ا ازیدرخواست امت زین ی. هم زمان دولت شوروکردند
 کرد تیحما ینفت شمال به شورو ازیامت یاعطا از

 چه بود؟ ینفت به کشورهاي خارج ازیدر قبال اعطاي امت رانیموضع دوگانه حزب توده ا 1٠
 ازیدرخواست امت زین یکردند. هم زمان دولت شورو مخالفت ینفت به طور جدّ  ازیامت یحزب توده در مجلس با اعطا یاعضا

 کرد تیحما ینفت شمال به شورو ازیامت یاز اعطا بار حزب توده نیرا کرد، اّما ا رانینفت شمال ا

 تحت فشار گذاشت؟ را رانی( ایی)اهرم ها یینفت ، از چه راهها ازیدولت شوروي براي بدست آوردن امت 11
 که به رغم یمسلّح شورو یقوا نیاش و همچن یچون حزب توده و عوامل داخل ییاهرم ها

 حضور داشتند، دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت رانیجنگ همچنان در خاک ا افتنی انیپا

 بود ؟ چه گانگانینفت به ب ازاتیطرح مجلس )به همت دکتر مصدق ( درباره ي اعطاي امت 12
 نفت ازیامت یواگذار یبرا یخارج یکشورهاکه طبق آن مذاکره با  کردند بیرا تصو یدورٔه چهاردهم مجلس طرح ندگانینما
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 مجلس ممنوع شده بود دیی. ، بدون تأ

 موازنه مثبت داشت؟ استیبا س یچه فرق یموازنه منف استیس 13
 شرق و غرب که ینفت به قدرت ها ازیامت یواگذار تیممنوع یعنیبود،  یمنف ۀموازن استیس اتخاذ اقدام به منزلهٔ  نیا

 دینفت به دو قدرت شرق و غرب بود، اتخاذ گرد ازیامت یمثبت که اعطا ۀموازن استیبرابر س در

 اتخادسیاست موازنه ي منفي دربرابر سیاست موازنه ي مثبت طرح چه كسي بود كه به مجلس ارایه شد؟ 14
 

 ج( كاشاني       د( نمایندگان رسمي مجلسب( مصدق          الف( مدرس       
 

 کرد؟ یخود ، خوداري م روهايیاز ن رانیا هیچرا دولت شوروي از تخل 15
 یشورو جانیو الحاق آن به آذربا رانیا جانی(آذربا رانیاز مناطق ا یبرخ هٔ یتجز قیاز طر ایلو منطقهٔ ح یتیامن هٔ یحاش جادیاز جمله ا

 ها بود یسینفت جنوب در دست انگل ازیامت ستمیقرن ب لیاز اوا رای، ز…نفت شمال و  ازیامت به یابی) و دست 

 شد ؟ و کردستان جانیو ختم غائله ي آذربا رانیقواي شوروي از ا هیباعث تخل یچه عوامل 16
 داده بود ینفت شمال را به شورو ازیکه وعدهٔ امت قوام السلطنه یو تالش ها یالملل نیب یفشارها

 

 ؟نقش داشت نیپس از خروج متفق رانیها در ا نهیو تزلزل کاب یثبات یدر ب یچه عوامل 17
 مجلس انیم یناهماهنگ ران،یا یو عوامل آنها در امور داخل گانگانیآشکار و پنهان ب یدخالت ها

 از آن یناش یو اقتصاد یاسیس یدولت و بحران ها و

 شناخته شد؟ تیبه رسم رانیچگونه توسط دولت ا لیدولت اسرائ 18
 خارجه، با موافقت ریوز ضیضمن تعو ل،یچهارصد هزار دالر رشوه از اسرائ افتیپس از در ،یغه امحمد ساعد مرا

 شناخت. تیرا به رسم لیی، دولت اسرا 1328ماه  یدر د شاه،

 د؟یگرد رانیدر ا یموجب چه واکنش یستیونیدولت صه تیعالم موجودا 19
 
 

 بود كه به مجلس ارایه شد؟اتخادسیاست موازنه ي منفي دربرابر سیاست موازنه ي مثبت طرح چه كسي  2٠
 ج( كاشاني       د( نمایندگان رسمي مجلسب( مصدق          الف( مدرس       

 

رضا شاه پس ازدریافت چهارصدهزاردار رشوه ازاسرائیل با موافقت شاه، محمد كدام شخص دردوره ي  21
                                                                                                                                      ؟                                    دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت

 د( تقي زاده( محمدساعد        الف( فروغي    ب( سیدضیاءالدین طباطبایي    ج
 

چه اقدامات سرکوبگرانه از سوي  حادثه؟ پس از  شاه ( چه بود)سوء قصد به  1327بهمن  15حادثه  یهدف از طراح 22

 صادر شد میرژ

 ؟به دست آورد یاراتی، چه اخت 1327در پنجم اسفند  یاساس قانون رییمحمد رضاشاه با تغ- 23
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                                                                                                                                                                                                                                 :  نهضت ملّی شدن صنعت نفت 12درس                     

 ی بود ؟قراردادچه «انیگلشائ –گس  »قرارداد  1
 «الحاقی »به قرارداد یقرارداد الحاق ،ییدارا ریوز انیپس از مذاکرات مفصل با گلشائ 1328سرانجام در سال گس نماینده انگلستان ، 

 شد  امضا کرد.  معروف
 

 بین ایران وكدام كشورمنعقد گردید؟» 'گلشائیان ---ِگس«قرارداد  2
 

 ب( فرانسه                        ج( روسیه                د( آلمانالف( انگلستان                 

 (مورد 3نفت چه بود؟ )  ینهضت مل ريیهاي شکل گ نهیزم 3
4  

 شد؟ لیتشک یو براي چه هدف یبه رهبري چه کس یجبهه مل 5
 انیِگس  گلشائ یهدف آن مخالفت با قرارداد الحاق داده بود که لیهشت نفره تشک ونیفراکس کیجبهه  نیا/ دکتر محّمد مصّدق یبه رهبر

 . بود
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                                            ش تاسیس شد؟                                               1328جبهه ي ملي به رهبري  ......  درسال  6
 ب( آیت اله مدرس      ج ( آیت اله كاشاني              د( گلشائیانالف( دكترمصدق              

 شد؟ رینخست وز یچرا دولت منصور استعفا کرد و به جاي او چه کس 7
 /رزم آراکرد. یخوددار یقرارداد الحاق حهٔ یال بیمردم از تصو یبانیمجلس با پشت

8  

 (مورد 2کرد؟ )  یشدن نفت چه اقدامات یاز مل ريیرزم آرا براي جلوگ 9
 یدیجد شنهادیمحرمانه وارد مذاکره با انگلستان شد و پ به طور رانیشدن صنعت نفت ا یاز ملّ  یریجلوگ یرزم آرا برا 4

قادر  یحت انیرانیاعالم کرد که ا یملّ  هٔ یروح ریاو با تحق نیارائه کرد. عالوه بر ا 5انگلستان بود،  که متضمن منافع یقرارداد الحاق یبه جا
 برشمرد انتیخ نیرا بزرگ تر رانیکردن صنعت نفت ا یّ و مل ستندین مانیکارخانهٔ س کی به اداره

 

 داد؟ ینم جهیواکنش مردم و نهضت در مقابل اقدامات رزم آرا چه بود و چرا نت 1٠
 مدافع ندگانیرزم آرا و تعداد کم نما یو نظام یاسیشدن صنعت نفت بودند اّما قدرت س یملّ  خواستار تظاهرات نیمردم در ا

 ها شد.  تیفعال نیماندن ا جهینت یشدن نفت در مجلس، سبب ب یملّ  نهضت

 عاقبت رزم آرا چه بود؟ 11
 اسالم رزم آرا را به قتل رساند. انییبرجستهٔ فدا یاز اعضا یطهماسب لیسرانجام خل

 

 خلیل طهماسبي ازاعضاي برجسته  ي فدائیان اسالم ......... رابه قتل رساند. 12
 د( رزم آراالف( محمد مساعد                 ب( علي منصور       ج( حسین عالِء                       

 مهم قتل رزم آرا چه بود؟ امدیدو پ- 13
کردن  یملّ  شنهادینفت مجلس پ ونیسیکم 1329اسفندماه  17در  یعنیآن روز  یسرعت تنزل کرد. فردا سهام شرکت نفت انگلستان به یبها

 کرد بینفت را تصو
 

 1329اسفند 29شد؟ یمل رانیصنعت نفت ا یخیم در چه تاراسرانج 14

 

 رسید؟طرح ملي شدن صنعت نفت ایران درچه تاریخي درمجلس به تصویب  15
 

 1328اسفند 28د(         1329اسفند24ج(          1328اسفند 24ب(          1327اسفند 24الف( 

 کرد؟ یشدن نفت چه اقدام یاز مل ريیدولت عال براي جلوگ 16
 برقرارکرد یجنوب حکومت نظام زیمناطق نفت خ ریدر خوزستان و متعاقباً در سا یآرام کردن بحران و مناقشات نفت یعالء برا

 

 شدن نفت چه بود؟ یطرح مل یمفاد اصل رفت؟یدوره اول را پذ ريینخست وز یدکتر مصدق با چه شرط 17
 سیو انگل رانیشرکت نفت ا دیبه خلع  ستیبا یطرح، دولت م نی. طبق ارفتیرا پذ یریطرح، نخست وز نیا بیمصّدق با شرط تصو 

 ساندر یبه نرخ عادالنه به فروش م انیرا به مشتر رانیکرد و نفت ا یم مینفت را تنظ یپرداخت؛ اساسنامهٔ شرکت ملّ  یاز نفت کشور م
 

 (مورد 3انجام داد؟)  یاول خود چه اقدامات ريیمصدق در دوره ي نخست وز 18
 خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس / دفاع از حق ایران در مجامع بین المللی

 او چه بود؟ ريیوز مقابل اقدامات دکتر مصدق در دوره ي اول نخستعکس العمل دولت انگلستان در  19
 رانیا یخود را به مرز آب یچترباز و رزمناوها هزار4کرد که دیالهه ، تهد یالملل نیب یدادگستر وانیبه د تیدولت انگلستان ضمن شکا

 خواهد فرستاد
 

 یداخل ازیحد رفع ن تا رانینفت ا دی، تول سیو انگل رانیاز شرکت نفت ا دیبعد از بعد از خلع  یلیبه چه دال 2٠
 افت؟یکاهش 

 استعفا کردند یبه طور دسته جمع شرکت یکارشناسان خارج س،یو انگل رانیاز شرکت نفت ا دیدر خلع  رانیدولت ا یبا اقدام ها
 اکیآمر رینظ گرید یاز کشورها دیدولت کوشبه دنبال آن،  .دینرس ییکردن آنان به ادامهٔ کار، به جا یراض یو تالش دکتر مصّدق برا

 کار نشد نیموفق به ا س،یاِعمال نفوذ انگل لیو هلند کارشناس استخدام کند اما به دل
 

 (مورد 4چرا دولت مصدق ناچار به فروش اوراق قرضه شد؟ )  21
 و کشور افتیبه سرعت کاهش  دولت انگلستان، درآمد دولت یو فشارها یاقتصاد یها میبه علّت قطع صادرات نفت و تحر

 شد یاقتصاد دیدچار مشکالت شد
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 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 مرداد 28:زمینه های کودتای 13درس 
 

 استعفا کرد؟ ريیمصدق از نخست وز 1331 رماهیچرا در ت 1
 که در رأس آن دربار قرار داشت، یمواجهه با مخالفان داخل یدکتر مصّدق برا 1331 رماهیدر ت

 کرد. مصّدق استعفا رفت،یقرار دهد و چون شاه نپذ یو اریشاه خواست تا پست وزارت جنگ را در اخت از
 

 چه بود ؟ 1331در سال  یریدکتر مصدق از نخست وز یعلت استعفا 2
 با مجلس یریب ( در گ                       یهللا کاشان تی( اختالف با آ الف

 وزارت جنگ به او ید ( مخالفت شاه با واگذارحزب توده                          یها ی( کار شکن ج
 

 بسپارد ؟کدام هدف دکتر مصدق از شاه در خواست کرد تا وزارت جنگ را به او  3
                                                      الف( اعمال قدرت نظامي وتوسل به كودتا                 ب( اعمال قدرت سیاسي وتوسل به دولت مردان ایراني                          

 ي اقتصاديج(اعمال قدرت غیر نظامي واستعمارفرهنگي                     د( محاصره 

 قوام السلطنه؟شد ریبه جاي او نخست وز یاستعفاي دکتر مصدق چه کس یدر پ 4

 

 گرفت؟ شیدر پ یاستیشدن نفت چه س یقوام السلطنه نسبت به طرفداران مل 5
 کرد. نهیکاب لیدکتر مصّدق، شاه، قوام السلطنه را مأمور تشک یبالفاصله پس از استعفا

 اجرای اعدام دسته جمعی کرد به دیشدن نفت حمله کرد و تهد یبه طرفداران نهضت ملّ  یداللحنیشد هٔ یاعالم یالسلطنه، ط قوام
 

 این قیام به دعوت کاشانی و در مخالفت با نخست وزیری قوام  چه بود؟ ریت 3٠ امیق 6

 

 ه.ش چه بود ؟ 1331 ریت3٠ امیق امدیپ 7
                           قوام السلطنه                                  یریدکتر مصدق                              ب ( نخست وز ی( استعفا الف

 قوام السلطنه ید ( استعفاشدن مصدق                            یج ( محاکمه و زندان
 

ومادرش توسط چه كسي به خارج ازكشور تبعیت  ، اشرف پهلوي 1331تیرماه 31پس از قیام مردم در  8
 شدند؟

 ب(آیت اله كاشاني               ج( انگلیسي ها                    د(آمریكایيالف(دكترمصدق                

 شد؟ ريیمردم در دوره دوم نخست وز تیمصدق از حما تیموجب محروم یچه عوامل 9
 یاسیو بروز شکاف و تشتّت س ییجدا ها، روند یدولت، رقابت ها و قدرت طلب نهٔ یکاب یاز اعضا یبرخ یتیکفا یو ب یضعف ساختار

 

 د؟ینام ببر یمرداد را بطور کل 28ساز کودتاي  نهیعوامل زم 1٠
در انحالل  اشتباه مصّدق /مطبوعات /انیشاه و دربار /بِداِمن ۀشبک /حزب توده عوامل داخلی : -امریکا/انگلیس/ شوروی: یعوامل خارج

 مجلس

 (مورد  3چه بود؟ )  رانیشدن نفت ا یقانون مل یبانیاز پشت کایاهداف آمر 11
 یاربه تسلط انحص دنیبخش انیپا یدر راستا یشدن نفت را گام یّ گردد و قانون مل میسه رانیاکشور در صدد بود در منابع نفت نیا رایز

 به سر یدر جنگ سرد با شورو کایچون در آن دوران، آمر گرید یکرد. از سو یم یتلق رانیبر نفت ا انگلستان
 روابط دوستانه با دولت مصّدق، یشدن نفت و برقرار یاز نهضت ملّ  یبانیبرد، قصد داشت با پشت یم
 نفوذ و سلطهٔ خود درآورد  ریرا ز رانیا

 

 دولت آمریكا درقبال نهضت ملي شدن نفت به كدام سیاست متوسل شد؟ 12
 الف( حمایت ومیانجي گري                                  ب( رقابت بادیگراستعمارگران جهت نفوذ درایران         

 د( مبارزه وترور رهبران سیاسي( براندازي وكودتا                                            ج     

 

 را جلب کرد؟ رانیبراي انجام کودتا در ا کایهمکاري آمر یینگلستان از چه راههاا 13
 و مجازات بود ییقضا بیبه تعق رانینفت ا داریخر یکشورها دیو تهد رانینفت ا دیخر میتحر
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 طرح عملیات چكمه ازسوي دولت انگلستان جهت حل بحران نفت چه بود؟ 14
 

 یالملل نیشدن صنعت نفت در مجامع ب یمل تیالف ( اثبات حقان
 بر اوضاع کشور شتری( کم کردن دخالت دربار و تسلط ب ب
 آن یاسیقدرت دربار و اقتدار س شی( افزا ج
 شدن نفت یدر مورد مل سیانگل ی( مقابله با مخالفت ها د
 

 دولت مصدق پرداخت ؟ فیبه تضع ییانگلستان از چه راهها 15
 و مجازات بود ییقضا بیتعقبه  رانینفت ا داریخر یکشورها دیو تهد رانینفت ا دیخر میتحر

 

16  

/ مطبوعات/ اشتباه مصّدق در انحالل انیبِداِمن/ شاه و دربار ۀ: حزب توده/ شبک یعوامل داخل  ؟دیکودتا را نام ببر یعوامل داخل 17

 مجلس

 مردا چگونه بود ؟28موضع حزب توده نسبت به دولت مصدق چه بود؟ و عملکرد آن حزب در کودتاي  18
 
 

 را بیان کنید ؟« بدامن »مورد از اقدامات شبکه سه 19
 یاعضا انیم یو آشوب در کشور و اختالف افکن بلوا جادی، ضمن ا یاسیس یها انینفوذ در احزاب و جر قیشبکه از طر نیا

 نهضت را فراهم آورد نسبت به رهبران ینیموجبات بدب ران،یا ینهضت ملّ 

دولت مصدق  فیبودند و چگونه به تضع یمصدق عناصر فعال دربار چه کسان ريیدر دوره نخست وز 2٠
 پرداختند؟
 پورتریخواهر شاه، مادر شاه و افراد دربار از جمله اسدّللّا َعلَْم و شاپور ر یاشرف پهلو

 ستادندیشدن نفت ا یو به نفع دولت انگلستان، در مقابل نهضت ملّ  رانیضّد حقوق و منافع ملت ا بر

 مصدق نسبت به دربار پهلوي چگونه بود؟ استیس 21
 

براي  یفرصت مناسب دکتر مصدق با چه بهانه اي مجلس هفدهم را منحل کرد و انحالل مجلس هفدهم چگونه 22
 شد؟ انیکودتاچ

 گرفت مجلس دورهٔ هفدهم را منحل کند میتصم 1مجلس،  در گانگانیب کاتیدکتر مصّدق به بهانهٔ نفوذ و تحر

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خیسواالت متن دروس کتاب تارنمونه 

 مرداد :کودتای بیست وهشتم 14درس
 

 داشت؟ 32مرداد سال  28در کودتاي  یچه نقش کایآمر 1
 در ینقش مهم و مؤثر کایمتحده آمر االتیبراساس اسناد محرمانهٔ کودتا روشن است که دولت ا

 را برعهده داشته است کودتا یو رهبر تیکرده و هدا فایدولت مصّدق ا یسرنگون یمخالف برا یروهاین تیو هدا یسازمانده
. 

 چه كسي بود؟ 1332مرداد 28ي كودتاي گرداننده 2
 شوارتسكف                    د(دكترمصدقج(نُرمن ب(كرومیت روزولت            الف(هندرسون             

 1332مرداد28فرمانده نظامی کودتای  مرداد چه بود؟ 28نقش زاهدي و محمدرضا پهلوي در کودتاي  3

 انجام داد؟ یمرداد چه اقدامات 25قبل از کودتاي  ایسازمان س 4
 گرفت به سرعت، میتصم ایسازمان س یتیشعبهٔ امن نیهمچن

 اجرا در آورد موسوم به یجنگ روان قیحمله به دولت دکتر مصّدق را ازطر استیس»  یخاکستر غاتیتبل« مرحلهٔ  به
 

سیاست حمله به دولت دكترمصدق ازطریق جنگ رواني موسوم به تبلیغات خاكستري راكدام سازمان اطاعاتي  5
 برعهده داشت؟  

                                                 
 ج( گا . ِگ . ب                           د( ساواكب( سیا                  الف( موساد                

 مرداد چگونه انجام و ناکام شد؟ 25کودتاي  6
 که یریمرداد، نص 25بامداد روز  کیدر ساعت 

 فرار کرد رانیشاه از ا صّدق بازداشت شدوبالفاصله به دستور دکترم یرفت ول ینامهٔ عزل دکتر مصّدق بود به خانه و حامل
. 
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 مرداد (25هاي کودتاي  امدیبر کشور حاکم شد؟ )پ یتیمرداد چه وضع 25پس از کودتاي ناکام  7
 ی. مجسمه هادیبرپا گرد یبا فرار شاه به بغداد و سپس ُرم، در سراسر کشور تظاهرات عموم

 که در یشد. در تجمع بزرگ یاو از اداره ها جمع آور یشد و عکس ها دهیکش نییو پدرش به پا شاه
 خارجه اعالم کرد ریوز یفاطم نیبهارستان برپا شد، دکتر حس دانیم» :  دهیبرچ دیبا یسلطنت نظام

 کرده است دیملک فاروق مصر را سف یرو رانیبرپا شود، شاه ا یو حکومت جمهور.« البته  4
 را نشان نداد یبود و دولت دکتر مصّدق نسبت به فرار شاه از کشور، موضع خاصّ  یفاطم یموضع شخص نیا

 

 مرداد چه بود؟ 28هاي کودتاي  امدیپ 8
 وپنج سال ستیآن، ب نهٔ یرقم خورد که هز رانیدر سرنوشت ملّت ا دیجد یعصر بیترت نیا

 بشکهٔ نفت کشور بود. اردهایلیو تاراج م یزندان ،یهمراه با ده ها هزار کشته، زخم کا،یآمر میمستق سلطهٔ 

 استوار بود؟ ییها هیبرچه پا 132٠ وریحرکت مردم پس از شهر 9
 کردن دست استعمار و کوتاه یپهلو یِ کتاتوریاز بازگشت د یریجلوگ

 (مورد2)  د؟یرس یمهم جیحرکت مردم به چه نتا 1٠
 

 (مورد3)  د؟ینرس یینها جهیبه نت 2٠ وریچرا حرکت مردم پس از شهر 11

 و جامع ریمقتدر، بص یو فقدان رهبر یاختالفات داخل گانگان،یب سهٔ یدس لیبه دل

اوند، ملت وارتشم من تاج وتختم را ازبركت خد »شاه درمالقات باچه كسي ضمن تشكر ازاو گفت: 12
 دارم«وشما....

 شوارتسكُف            د( زاهديب( هندرسون               ج( نُرمن الف(كرومیت روزولت            

  

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 : ربع قرن سیطرۀ آمریکا بر ایران15درس  
 

 بر مملکت حاکم شد؟ یتیمرداد( چه وضع 28پس از کودتاي زاهدي (  1
 کار آمدن یبا رو
 اریسپرده شد. بخت اریبخت موریت پیبه سرت تهران ینظام یحکم فرما شد، فرماندار رانیا در جامعهٔ  یا رهیت ی، فضا یزاهد ینظام دولت

دوست را آغاز کرد. عدٔه  هنیو م ضّدکودتا یروهایحکومت کودتا، سرکوب ن تیتثب استقرار و یبود، برا زیرحم و خونر یب یافسر که
 دیتظاهرات شهرستان ها و تهران با سرکوب شد 3شدند.  ربارانیت و دیاز آنها تبع یکرد و عّده ا یو زندان ریاز مخالفان را دستگ یاریبس

 دمواجه ش
 

 آمد؟ شیمرداد بر سر دکتر مصدق چه پ 28پس از کودتاي  2
 محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و عمالً تا آخر عمر، در احمدآباد، یدر دادگاه نظام ،یریدستگ پس از زیدکتر مصّدق ن

 در اطراف تهران، تحت نظر بود. ییروستا

 ییانتخابات در چه فضا دوره از نیشد؟ ا لیتشک یمرداد کدام دوره مجلس شوراي مل 28پس از کودتاي  3
 برگزار شد؟
 و نهضت مقاومت یهللاّ کاشان تیوحشت و خفقان، آ طیانتخابات دوره هجدهم در مح ییدر آستانهٔ برپا

 حکومت کودتا بود، به مخالفت پرداختند عیکه دست ساخته و مط یشیبا مجلس فرما یّ مل

 شد ؟ مرداد چگونه انجام 28پس از کودتاي  رانیو ا سیانگل انیم یاسیبرقراري روابط مجدد س 4
 یّ ط سیو انگل رانیا سیدولت کودتا و انگل انیوارد تهران شد و دو دولت ، مجّدد ارتباط م»   تیرا سیسردن«  سیاردارانگلیبا برقرار

 .را اعالم کردند یاسیروابط س یبرقرار یا هیاعالم
 

 منعقد شد؟ ینفت چه قراردادي بود و با چه هدف ومیقرارداد کنسرس 5
 ،ییکایآمر یو چند شرکت نفت رانیا نیبود که ب یقرارداد استعمار کینفت  ومیقرارداد کنسرس

 انریحکومت دست نشاندٔه شاه به ا توّسط رانیاز مخازن نفت ا یقرارداد با هدف بهره بردار نیبسته شد. ا یو هلند یفرانسو ،یسیانگل
 شد لیتحم

                                                 قرارداد كنسرسیوم نفت دردوره ي محمدرضاشاه پهلوي بین ایران وكدام كشورها بسته شد؟ 6

                                الف(روسیه                                                                                    ب( چند شركت آمریكایي            
 د( موارد ب وج صحیح است                                                 ج( انگلیسي ها،فرانسوي ها وهلندي ها                

 

 نفت چه بود؟ ومیهاي قرارداد کنسرس امدیپ 7
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 درآورد گانگانیب طرهٔ یس ریرا ز رانیبود، مجدداً نفت ا شدن صنعت نفت یبا قانون ملّ  ریقرارداد که مغا نیا
 

 آمد ؟ در قدرت محمد رضا شاه بوجود ريییعال چه تغپس از برکناري زاهدي و روي کار آمدن  8
 قدرت دولت، شخص او شد اریاش برداشت و مع یقدرت استبداد میدر تحک یشاه گام مهم

 مرداد كه خودرا تاج بخش شاهي مي دانست چه نام داشت؟ 28عامل اجراي كودتاي  9
 

 الف( حسین عالء                  ب( زاهدي                ج( علي منصور              د( تیمور بختیار                  
 

 امضا شد؟ ییچه کشورها نیب مانیپ نیبسته شد؟ ا ریبغداد در زمان کدام نخست وز مانیپ 1٠
 پشتیبانی امریکا/ ایران  عراق  پاکستان  ترکیه   با عالء یرینخست وز

 

 پیمان بغداد با چه هدفي تشكیل شد؟ 11
                          الف( مبارزه با استعمار                                                        ب( رواج امپریالیسم                             

 د( رواج كمونیسم               ج( كامل كردن حلقه ي محاصره ي شوروي                             

 

 بغداد چه بود؟ مانیهدف از انعقاد پ 12
 ( كامل كردن حلقه ي محاصره ي شوروي                             

 (مورد  3چه بود؟ )  رانیبغداد براي ا مانیهاي پ امدیپ 13
 افزایش حضور نظامیان امریکایی در ایران -2سیاست بی طرفی ایران را نقض میکرد   -1

 کشور) تیسازمان اطالعات و امن؟ساواک عالمت اختصاری کدام سازمان است  14

 چه بود؟ کایآمر دگاهیساواك از د سیتاس تیاهم یجهات اصل 15
 کایآمر یاصل بیبه عنوان رق ،یبا شورو رانیا یگی. همسا1
 رانیدر ا کاینفوذ آمر تی. حفظ و تثب2

 ساواك چگونه بوجود آمد؟ 16
 قدرت خود در یاصل گاهیرا به پا رانیگرفتند ا میها تصم ییکایمرداد، آمر 28 یپس از کودتا

 دانست، به کمک مستشاران یم کایاز آمر تیخود را در تبع یشاه که راه بقا ن،یکنند؛ بنابرا لیتبد منطقه
 کشور) اقدام کرد تیسازمان مخوف ساواک (سازمان اطالعات و امن لیکشور به تشک آن

 اولین رئیس ساواك حكومت محمدرضاشاه پهلوي  چه كسي بود؟ 17
 د(منوچهر اقبالج(تیمور بختیار          الف( زاهدي            ب( حسین عالء           

 

 هاي مهم ساواك چه بود؟ تیمامور 18
 مخالف یو سرکوب گروه ها ییدر شناسا یمهمّ نقش 

 داشتند؟ یچه نقش گانگانیو اداره ي ساواك ب سیر تاسد 19
 

 ؟بوجود آمد یو با رهبري چه کسان یاقبال چه احزاب ريیدر دوره ي نخست وز 2٠
 حرب ملیون  و حزب مردم

 "ملیون"و "مردم "زد ؟ دو حزب سیچرا محمد رضا پهلوي دست به تاس 21
 روبه رو بود، یاسیس یو نبود آزاد تیکه حکومتش با مشکل فقدان مشروع یمحّمدرضا پهلو

 » ونیملّ « اقبال دکتر  ر،ینخست وز ی) به رهبرتیاکثر دو حزب سیدست به تأس ،یجلب افکار عموم یبرا
 زد. (اسدّللّا َعلَم  ی) به رهبرتیاقل

22  
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آمریکایی در ایران زمینه ها و هدف های اصالحات :16درس   
 چه بود؟ افتهیاز انجام اصالحات در کشورهاي توسعه ن کایهدف آمر 1

 زیقهرآم یاز انقالب ها یریشگیهدف پ

 اجرا شد؟ ییو در چه کشورها یبا چه عنوان ییکایاصالحات آمر 2
  شرفتیپ یاتحاد براشد /بودند، اجرا  سمیکه در معرض خطر کمون ییکشورها

 بود ؟ برخوردار یخاص تیاز اهم رانی) کندي( در ا ییکایاصالحات آمر استیچرا اجراي س 3
 و یشورو ریبا اتحاد جماه یگیهمسا لیبود و به دل کایدست نشاندٔه شاه وابسته و متّحد آمر میرژ رایز
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 کننده قرار داشت. نییحساس و تع یتیدر وضع ،یاسیس یایممتاز جغراف تیموقع

 (مورد3چه بود؟ )  رانیاز انجام اصالحات در ا کایهداف آمرا 4
 نهٔ یزم سم،یخطر کمونو کاهش انقالب سرخ  از یریتوانست ضمن جلوگ یم یو اجتماع یاصالحات اقتصاد کا،یبه باور زمامداران آمر

 کند یریجلوگ کایو دست نشاندٔه آمر کتاتورید یحکومت ها هیعل یمردم یها تیرا فراهم آورد و از گسترش فعال دیانقالب سف جادیا
 

 چه بود؟ 39 وریدر شهر ريیبه نخست وز یامام فیاهداف شاه از منصوب کردن شر 5
 باز یاحزاب و فضا یمانند آزاد ییو طرح شعارها یرینخست وز به یامام فی، شاه با منصوب کردن شر 1339 وریشهر در
 دولت امریکا رفت دیجد یها استیبه استقبال از س یو اصالحات اقتصاد یاسیس
 

بامنصوب كردن كدام شخص به نخست وزیري  شعارهاي آزادي احزاب وفضاي 1339شاه در شهریور  6
 بازسیاسي واصالح اقتصادي را مطرح نمود

 ج( زاهدي                 د( منوچهراقبالب( شریف امامي                   ختیار              الف( ب

 چه بود؟ ريیبه نخست وز ینیام یو انتصاب عل یامام فیاز برکناري شر کایهدف آمر 7
 دیمناسب ند رانیدر ا شیبرنامه ها یاجرا یاعتماد نداشت و آنها را برا یامام فیشرچون به

 (مورد2. ) دیرا نام ببر ريیدر دوران نخست وز ینیام یاقدامات عل 8
 و افتادن حکومت یپهلو میاز سقوط رژ یریجلوگ یبود که برا یمبارزه با فساد ادار استیس نیاول ا

 گرفت. اقدام دوم یها، صورت م ستیبه دست کمون رانی، ا»  یاصالحات اقتصاد«  رییتغ یکه برا بود
 کشور به اجرا درآمد یو اقتصاد یاجتماع یها رساختیز

 باروي كارآمدن كدام شخص ، سیاست هاي پیش بیني شده آمریكا درایران به اجراگذاشته شد؟ 9
 ( علي امینيالف( بختیار            ب( شریف امامي                    ج( علي منصور               د

 

 را برکنار کرد؟ ینیشاه چرا و چگونه ام 1٠
 رفت و با کمک انگلستان کایبه همراه اسدّللّا َعلَم به آمر 1341 نیمحّمد رضا شاه در فرورد

 شود رانیدر ا کایاصالحات مورد نظر آمر یکند و خود مجر یراض ینیام یرا به برکنار کایآمر توانست

 اجراي قانون اصالحات ارضي ازاقدامات كدام نخست وزیر بود؟- 11
 ب( شریف امامي                  ج( بختیار                   د( علي منصورالف(علي امیني               
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 :پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسالمی17درس  
 د؟یمناسب د ییکایهللا بروجردي فرصت را براي اصالحات آمر تیچرا شاه پس از فوت آ 1

 وجود ندارد یّللّا بروجرد تیآ یبه جا دیمراجع تقل ایمرجع  ینیجانش یبرا نهیکرد که زم شاه تصّور
 

 یاخواسته ه یاجرا یفرصت را برا یمذهب یبا تصور فقدان رهبر یپهلو می، رژ دیدر گذشت کدام مرجع تفل 2
 ؟ افتیمناسب  کایدولت آمر

 یفضل اله نور خیاله ش تیاله مدرس       د ( آ تیج ( آ         یاله کاشان تیب ( آ        یاله بروجرد تی( آ الف
 

 مناسب دانست ؟ یتیو وال یالتیانجمن ا حهیال میتقد یاوضاع را برا 1341شاه در سال  میچرا رژ 3
 نفت ومیب ( انحراف اذهان از قرار داد با کنسرس                      رانیاز ا کایآمر تیالف ( اعالم حما 

 کایرفراندوم  آمر جادیا یاوضاع برا ید ( آماده ساز                               یهللا بروجرد تیج ( فوت آ  

 شد؟ رینخست وز یرا برکنار کرد؟ به جاي او چه کس ینیامچرا شاه  4
 یریاو بود، به نخست وز کانیاز نزد یکیعلم را که  بر کنار و اسدّللاّ  1 یرا به بهانهٔ اختالف بر سر بودجهٔ نظام ینیام یعل

 منصوب کرد. 
 

 انجمن هاي ایالتي و والیتي ازسوي چه كسي وچه نام داشت؟
انقالب سرخ                                   –ب(محمدرضاشاه انقالب سفید                                                  –الف(محمدرضاشاه 

 انقالب سرخ–انقالب سفید                                                    د(آمریكایي ها  –ج( آمریكایي ها 
 

 تصویب رسید ؟ در دور چه دوه اي از مجلس و به چه منظوري به یتیو وال یالتین هاي اقانون انجم 5
 استان و یشوراها لیبه منظور تشک یملّ  یمجلس شورا دورهٔ  نیدر اول یتیو وال یالتیا یقانون انجمن ها

 بود دهیرس بیبه تصو شهرستان

 بوجود آمد؟ یتیوال یالتیدر قانون انجمن هاي ا ريییعلم چه تغ ريیدر دوره ي نخست وز 6
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 طیاز شرا دیآن، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآ نمج کرد که براساس رییدولت تغ ئتیتوّسط ه 13٤1در مهر  . قانون مذکور
 حذف شد شوندگان انتخاب

 ؟ دیرس بیبه تصو حهیانتخاب شوندگان در کدام ال طیسوگند به قرآن از شرا دیحذف ق 7
 یتیو وال یالتیا یانجمن ها حهیب ( ال                                             ونیتوالسیحق کاپ حهیالف ( ال 

 خانه اصناف لیتشک حهید ( ال                                    یشهر یانجمن ها لیتشک حهیج ( ال  
 

 به کدام اقدام دست زد ؟ یتیو وال یالتیا ینامه انجمن ها بیلغو تصو یبرا ینیامام خم 8
 فرا خواند .                                                                                                                   ییرا به چاره جو ینی( مراجع د الف

 متعدد دعوت کرد. یطراز اول قم را به نشست ها و گفت گو ها یب ( علما
 شد . حهیبه شاه خواستار لغو ال زی( با مخابره تلگراف اعتراض آم ج
 کرد . حهیدر مورد ال ینی، دولت را وادار به عقب نش دی( با اعتراض شد د

 نشان دادند؟ یچه واکنش یتیوال یالتیقانو ن انجمن هاي ا رییعلما در مقابل تغ 9
 نامهٔ مذکور درخواست شود. بیتصو یبه شاه، لغو فور ییبا ارسال تلگرام ها

 مخالفت کرد ؟ یتیو وال یالتیا یانجمن ها حهیبا ال یچه کس 1٠
 یاله کاشان تید ( آ          ینیج ( امام خم         یاله طالقان تیب ( آ          یاله بروجرد تیالف ( آ 

 

 را رسماَ اعالم کند ؟ یتیو وال یالتیا ینامه  بیدولت مجبور شد لغو تصو اتیه لیبه چه دل 11
 در تهران یابانیج ( تظاهرات مردم قم       د( تظاهرات خامام         یب ( افشاگر       یهمه پرس میالف ( تحر 

 

 علم کدام یریدرزمان نخست وز یتیو وال یالتیا یاصالح قانون انتخابات انجمن ها ی حهیهدف ال نیعمده تر 12
 بود ؟

 
 مسلمانان در دولت رینفوذ غ یبرا یساز نهیاسالم و زم فیب (تضعدر کشور            یاصالحات ارض یالف ( اجرا 

 شهرواستان یدر کشور         د( نفوذ دولت در شوراها کایدولت آمر یخواسته ها یبه اجرا دنیج ( سرعت بخش  
 

 مرداد چه بود؟ 28بعد از کودتاي  ینیبه رهبري امام خم یاسیس روزيیپ نیاول 13
 مبارزه باتصویب نامه انچمنهای ایالتی و والیتی

 کردند ؟ اتخاذ ی( چه موضعدیعلما در مقابل رفراندوم اصول ششگانه ) انقالب سفامام خمینی و  14
قم را به  یمراجع و علما ران،یدر ا کایآمر انهٔ یمداخله جو یها استیبار س انیز جیاز اهداف شاه و نتا یبا آگاه ینیهنگام امام خم نیدر ا

 فراخواند یجلسهٔ اضطرار کیدر  شرکت
 

 ي سفر چه شد؟ جهیبه قم رفت ؟ نت 41چرا شاه در بهمن  15
 یشهر که کانون اصل نیدر ا ی، شاه به قم رفت تا با سخنران 1341در روز چهارم بهمن ماه 

 ستندین کپارچهیبود، ثابت کند علما در مخالفت با اصول شش گانه  مخالفان

 یشیفرما یشده بود، شاه با اعمال فشار و خشونت، همه پرس میکه انتخابات تحر یطیشرا نیدر چن چه روزي بود؟ 41بهمن 6- 16

 گفتند کیبه شاه تبر رفراندوم را نیا سیو ملکهٔ انگل کایجمهور آمر سیآن، رئ یبرپا کرد و در پ 1341بهمن  6را در  خود
 

 شاه درچه تاریخي همه پرسي فرمایشي برپاكرد؟ 17
 1341 –بهمن 4د(        1342 –بهمن 4ج(           1341 –بهمن 6ب(         1342 –بهمن 6الف(  

 

 چه بود؟  دیرفراندوم انقالب سف جهیدر مقابل نت سیو انگل کایآمر نیواکنش دولت 18
 گفتند. کیبه شاه تبر رفراندوم را نیا سیو ملکهٔ انگل کایجمهور آمر سیآن، رئ یدر پ

 

  

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 خرداد 15:قیام 18درس  
 

 قم حمله کردند؟ هیضیبه ف 42 نیدر فرورد میماموران رژچرا و چگونه  1
ساواک  یروهایشهادت حضرت امام صادق (ع)، ن یعزادار» شاه «  ینظام ری، در لباس غمراسم یبرگزار انیماه، در جر نیدوم فرورد
 کردند. آنان یزخم ایرا به شهادت رساندند و  انیاز روحان یقم حمله کردند و عده ا هٔ یضیبه مدرسهٔ ف یو کماندوها
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 به مجروحان ی. حتّ ختندیر رونیحجره ها را شکستند و قرآن ها و کتاب ها را پاره کردند و به ب یدرها
 کردند ریدستگ مارستان،یحمله بردند و آنها را در ب زیقم ن مارستانیماجرا در ب نیشدهٔ ا یبستر

 ارعاب و وحشت جادیا هیضیمدرسهٔ ف قم چه بود؟ هیضیاز حمله به ف میهدف رژ 2

 

 زیتبر هٔ یمدرسهٔ طالب فاجعه تکرار شد؟ نیقم در کدام شهر ا هیضیهمزمان با ف 3

 (مورد2چه بود؟ )  هیو طالب هیضیبه ف میحمالت رژ امدهايیپ 4
 یشهرستان ها به منظور ابراز همدرد گریاز د یو برخ رازیتهران، قم، مشهد، اصفهان، ش ونیروحان

 کردند یجماعت خوددار هفته دست به اعتصاب زدند و از رفتن به مساجد و اقامهٔ نماز کیقم به مدت  هیاز حوزٔه علم یبانیپشت و
دانست و به نام ملّت، نخست  یاسالم مساو و تجاوز به احکام تیجنا ،یرا با غارتگر یمعروف خود، شاه دوست هٔ یدر اعالم ینیامام خم

 کرد ضاحیرا است ریوز

 (مورد 2چه بود؟ )  هیضیمعروف( نسبت به حادثه ف هیمل امام ) در اعالمعکس الع 5
دانست و به نام ملّت، نخست  یو تجاوز به احکام اسالم مساو تیجنا ،یرا با غارتگر یمعروف خود، شاه دوست هٔ یدر اعالم ینیامام خم

 کرد ضاحیرا است ریوز

 دانست ؟ یو ... مساو تیو جنا یرا با غارت گر یو شاه دوست میرا تحر هیامام تق دادیپس از کدام رو 6
 

 خرداد 15 امیب ( ق                دیرفراندوم اصول شش گانه انقالب سف ی( برگذار الف
 هیضید ( حادثه ف                                یتیو وال یالتیا یانجمن ها حیال بیج ( تصو 

فیضیه ي قم دراعالمیه ي معروف خود ،شاه دوستي رابا چه چیزي امام خمیني (ره(  پس ازحمله رژیم به  7
 مساوي دانست؟

                                 الف( حمایت ازشاه                                                 ب( حمایت ازرژیم                                             
 د(مبارزه باقوانین اسامياحكام اسالم                   ج( غارتگري، جنایت وتجاوز به 

 

 مردم شهرهای مختلف در اعتراض به دستگیری امام قیام کردند ؟چه بود 42امام در خرداد  ريیواکنش جامعه پس از دستگ 8

 

تیراندازي اعتراف مي كند كه شاه دستور  42مرداد  5كدام نخست وزیر رژیم پهلوي درباره ي كشتارمردم در 9
 داده است؟

 د( بختیارج( اسدا... علم                    الف( علي امیني                  ب( زاهدي          
 

 ؟نشان دادند یچه واکنش 42امام در خرداد  ريیدانشگاه تهران در مقابل دستگ انیدانشجو 1٠
 

 (مورد 2خرداد شد؟)  15 امیو سرکوب ق یینها ريیگ جهیباعث عدم نت یچه عوامل 11
 

 باشد ؟ یخرداد نم 15 امیق جیاز نتا ریاز موارد ز کیکدام  12
 

 نهضت وبه صحنه آوردن عموم مردم یریب (فراگ      هیعلم یوحوزه ها تیدرروحان یاسیرشد س شی( افزا الف
 و تکامل مبارزه یاسیس یگروه ها یجاذبه ها شید ( افزا          امیبودن ق یو ضد استبداد ی( ضد استعمار ج

 د؟یسیمورد را بنو4خرداد  15 امیوردهاي قااز دست 13
 نهضت وبه صحنه آوردن عموم مردم یریب (فراگ      هیعلم یوحوزه ها تیدرروحان یاسیرشد س شیالف ( افزا

 و تکامل مبارزه یاسیس یگروه ها یجاذبه ها شی( افزا ج

بوجود  میرژ یخارج استیدر س یمحسوس رییمنصور چه تغ یحسنعلپس از برکناري علم و روي کار آمن  14
 آمد؟

 بودند کایآمر یها استیهمسو با س از انگلستان، موافق و شیخود، ب انینیشیآنها برخالف پ
 

حسنعلي منصور بادخالت چه كساني روي كارآمد و موجب نگراني دولت مردان حامي كدام كشوردرایران  15
 شد؟

 
           آمریكایي ها                                           –انگلیسي ها                                    ب( انگلیسي ها  –الف( آمریكایي ها 

   انگلیسي ها –روس ها                                            د( روس ها  –ج( انگلیسي ها 

 داد؟ یها م ییکایبه آمر ازيیچه امت ونیتوالسیکاپ حهیال 16
 کرد ییقضا تیو خدمتکاران آنها، درخواست مصون ییکایآمر انیو نظام مستشاران یبرا
 

 برداشت ؟ را در یو خارج یچه واکنش داخل هیامام به ترک دیافتاد و تبع یچه اتفاق 43آبان  زدهیس 17
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 کرد دیتبع هیتهران منتقل و به ترک و به فرودگاه مهر آباد ریاش دستگ یخانهٔ مسکون را در ینیامام خم
 یعلم یها تیو واکنش شخص یجهان بازتاب یتظاهرات و اعتصابات همراه بود، دارا که با رانیعالوه بر واکنش مردم ا ینیامام خم دیتبع

 خارج از کشور بود یرانیا انیو دانشجو یاسیو س
 

 آمد؟ یمنصور چه شد و به جاي او چه کس یعاقبت حسنعل 18
 مجلس یبه کشور، در جلو انتیرا به جرم خ منصور یحسنعل ،ییبه نام محمد بخارا یاسالم مؤتلفهٔ  یها ئتیه یاز اعضا

 ترور کرد ،یملّ  یشورا

 يمحمد بخارایي یكي ازاعضاي هیئت هاي مؤ تلفه ي  اسالمي چه شخصي را به جرم خیانت به كشور درجلو 19
 مجلس شوراي ملي ، تروركرد؟                                                 

 ج( هویدا                د( زاهديب( حسنعلي منصور            الف( رزم آرا               
 

 رابیان نمایید ؟(ره) ینیامام خم یبه رهبر یاسالم یدارگرینهضت ب جیآثار و نتا 2٠
 خارجیو استعمار یکتاتوریو عرصهٔ مبارزه با د یاسالم یداریبه روند ب یاسیاسالم س ی. ورود جدّ 1
 امریکا و اسراییل به یپهلو میرژ یو وابستگ یبه عرصهٔ مبارزه با استبداد داخل عهیش تی. ورود آشکار مرجع2
 ؛یپهلو میرژ زانهٔ یست نید هر دو گروه با اقدامات یو عمل حیو مخالفت صر انیو دانشگاه انیحوزو شیاز پ شیب وندی. پ3
 ه؛یفق تیوال هٔ ینظر هٔ یبر پا یحکومت اسالم شهٔ ی. طرح اند٤
 .یاسالم یداریب یآنها به کانون ها لیکارکرد مسجد و منبر و تبد ی. بازساز٥

 
 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :تحوالت ایران پس از تبعید امام خمینی19درس

 آغاز چه دوره اي از حکومت محمدرضاشاه است؟ دایروي کار آمدن دولت هو 1
 است. رانیمحّمدرضا شاه در ا یکتاتوریاوج استبداد و د

 سال طول كشید چه بود؟ 13 راز دوام نخست وزیري هویدا كه به مدت 2
 

 د( مطیع محض اوامر شاهالف( اقدامات سیاسي       ب( اقدامات اقتصادي        ج( خشونت وترور        

 داشت؟ رانیبر اقتصاد ا ريیچه تاث ییکایآمر نیسنگ حاتیتسل دیخر 3
 و حضور کایبه آمر رانیا شتریب یموجب وابستگ کا،یاز آمر رانیا ینظام حاتیتسل دیخر شیافزا

 کیدر  ییکایتعداد مستشاران آمر نیشتریکه ب یدر کشور ما شد؛ به گونه ا ییکایمستشاران آمر گستردهٔ 
 دیهزار نفر رس 9٠به  یتعداد در اواخر حکومت پهلو نیحضور داشتند و ا رانیدر ا ،یخارج کشور

 پایه هاي حكومت محمد رضا شاه برچه اصولي استواربود؟ 4
 

 د( موارد الف وب صحیح استالف( دیوان ساالري دولتي    ب( دربار وارتش         ج( وابستگي به غرب       

 شد؟ یم نهیهز ییها نهیدر چه زم 56تا  52درآمد حاصل از فروش نفت از ساهاي  5
 یدر شرکت ها یگذار هیسهام و سرما دیرا به خر ینفت یقابل توجه از درآمدها یشاه بخش

 وابسته به بلوک غرب ، اختصاص داد یو دادن وام به کشورها ییکایو آمر ییاروپا ورشکستهٔ 
 

 شاه به طورمتوسط ، سالیانه بیش ازچند درصد ازبودجه ي دولت راصرف هزینه هاي نظامي مي كرد؟ 6
 

 درصد11درصد              د(   41درصد            ج( 31درصد            ب( 81الف(

 د؟یسیمنابع کسب درآمد اعضاي خاندان پهلوي را بنو نیمهمتر 7
 در دورهٔ رضاشاه و یمتصرف یها نیدرآمد حاصل از فروش زم قیاز طر ،یخانوادٔه پهلو یاعضا

 از قمارخانه ها نیاندوختند. آنان همچن یادیثروت ز ،ینفت یدالر از درآمدها اردیلیاز دو م شیب برداشت
 و مشارکت نامشروع در سهام یخارج یمعامله ها یفساد، قاچاق مواد مخدر، دالل یمکان ها ریسا و

 بردند.  یم یسود کالن ،یو دولت یشرکت خصوص صدها

 نهضت را از یخواست رهبر یم ینیامام خم دیبا تبعشاه  امام در به نجف اشرف چه بود؟ دیاز تبع میهدف رژ 8

 خاموش کند رانیرا در ا یداریب یدور سازد تا شعله ها رانیا
 

 چه بود؟ دیهاي امام در دوران تبع تیفعال 9
 .دیبخش یم دیکرد و به آنان ام یدعوت م 4ستقامت  مردم را به وستهیپ دیدر دوران تبع ینیامام خم

، همواره خطر سلطهٔ همه 6 لیجنگ اعراب و اسرائ ژهیبه و انهیو حوادث خاورم رانیا روشنگرانه دربارهٔ مسائل یها لیضمن تحل شانیا
 کردیکرد گوشزد م  یرا مخدوش م رانیاز آن (که عظمت و استقالل ا یناش یاسیو س یفرهنگ یامدهایو پ رانیا بر کایجانبهٔ آمر
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 ازتركیه به چه نقطه اي تبعید شد؟ 1344مهرماه  13امام خمیني (ره( درتاریخ  1٠
 ج( فرانسه                  د( عربستانب( نجف                      الف( كویت                    

 

 شدید ترین برخوردها میان مبارزان انقالبي ونیرو هاي امنیتي رژیم پهلوي درچه زماني صورت گرفت؟ 11
                                             1357تا 132٠به بعد                                             ب( ازسالهاي  1357الف( ازسالهاي 

 1357تا 1342د( بین سالهاي به بعد                                                   135٠ج( ازسالهاي 

 چه بود یساله شاهنشاه 25٠٠محمد رضا شاه از برگزاري جشن هاي  زهیدف و انگه 12
ب کس یبود و برا یمردم تیمطرح جهان فاقد مقبول یها تیاز شخص یاریبا بس سهیبلند پروازانهٔ شاه بود. او در مقا یاهایجشن ها رؤ نیا

 و تیمحبوب قیطر نیزند و از ا وندیپ یخود را به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنش تیحکومت و شخص اعتبار کاذب، درصدد برآمد
 کسب کند.  یتیمشروع

 می کرد ؟ تیفعال ییشده بود و برچه محورها لیبه چه منظوري تشک ییدانشجو یانجمن هاي اسالم 13
کشور را سرلوحهٔ برنامه  شرفتیو پ یآزاد استقالل، ،یمانند عدالت اجتماع ییآرمان ها ٠ 13٥و  ٠ 13٤ یدر دهه ها ییجنبش دانشجو

 دادخود قرار یها
 

معتقد بود و خط  یشاه ، به مبارزه در چهارچوب قانون اساس میرژ هیدر مبارزات خود عل یاسیکدام گروه س 14
              انیاسالم          ب ( چپ گرا انیالف ( فدائ    مسلحانه نداشت ؟ یو مش

 ید ( مسلمانان انقالب
 

 بودند؟ ییپهلوي چه گروه ها میمخالفان رژ 15
 انیگرا یمل - انیچپ گرا -یانقالب مسلمانان

 

 وارد صحنه مبارزه شدند؟ یو اعتقادات کردیباچه رو یمسلمانان انقالب یعنیگروه اول  16
 به مبارزه با شاه پرداختند یشرع فیاسالم و انجام تکل یهاي اسالم شهیگروه با استفاده از اند نیا

 

 گرفتند؟ شیرا در پ یبراي مبارزه چه روش انیگرا یمل 17
 دیایبه وجود ن رییگونه تغ چیمحدود بشود و در اصل سلطنت ه دیبا شاه

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :ایران در مسیر انقالب اسالمی20درس
 

 شد؟ کایامر یوارد عرصه رقابت هاي انتخابات ییکارتر با چه شعارها 1
 کایتحت سلطهٔ آمر یکشورها در»حقوق بشر « و »  یاسیباز س یفضا کارتر با شعار

 

 شد؟ یکارتر در انتاخابات ، در ابتدا به منزله ي شکست شاه تلق روزيیچرا پ 2
 خواه کرده بود یاو از حزب جمهور بیرق یروزیپ یبرا یادیز نهٔ یهز ،یشاه در مبارزٔه انتخابات کارتر نامزد دمکرات ها بود و رایز
 

 کرد؟ یچرا دولت کارترخود را مدافع حقوق بشر معرف 3
 برای کاهش اعتراضات مردم

 کرد ؟ جادیا رانیدر ا یو تحوالت رییچه تغ 56با حقوق بشر کارتر در سال  یشاه براي هماهنگ- 4
 منصوب کرد. یریآموزگار را به نخست وز دیرا برکنار و جمش دایهو رعباسی، ام 1356لذا در مرداد 

 

 چه بود؟ ريیقدامات آموزگار بعد از منصوب شدن به نخست وزا 5

 لیبرگزار شود و تشک یشدند به صورت علن یمحکوم م یو زندان هاي طوالن ربارانیکه درآنها محکومان اغلب به ت ییها محاکمه
 براي مبارزه با فساد دردربار یشاهنشاه ونیکمس

 ؟ دیرس یریبه نخست وز یچه کس دایبعد از هو رانیکارتر در ا یاسیباز س یفضا استیس یدر اجرا 6
 
 ارید ( شاهپور بخت           یامام فیج ( شرآموزگار               دیب ( جمش                          یالف ( ازهار 
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 چه بود؟ ینیخم یهللا حاج مصطف تیهاي برگزاري مراسم ختم آ امدیپ 7
حادثه باعث شد تا  نیا ،ینیّللّا خم تینام بردن از آ دیشد تیشاه صورت گرفت. با وجود ممنوع هیعل یتند یها یمجالس، سخنران نیدر ا
 فتدیبر سر زبان ها ب ینینام امام خم یبه طور گسترده ا گرید بار
 

 داشت؟ ینیامام خم هیچه رابطه اي با انتشار مقاله عل 56در سال  رانیسفر کارتر به ا 8
 از حکومتش، موجب شد تا یغرب یو کشورها کایآمر تیکارتر و حما دیشاه از تمج یسرمست

 شود نوشته ینیامام خم هیعل داللحنیشد یسفر کارتر، شاه، همان روز دستور دهد که مقاله ا انیاز پا پس

از پرآشوب ترین نقاط كدام رئیس جمهور آمریكا پس ازروي كار آمدن ،  ایران را جزیره ي ثبات دریكي  9
 جهان خواند؟

 
 ج( بوش                     د( ریكان           ب( كارتر                    الف( جرج واشینگتن                

 داشت و هدف مقاله چه بود؟ چرا؟ یبه امام در روزنامه اطالعات چه عنوان نیمقاله توه 1٠
 قرار گرفته بود نیتوه به شدت مورد حمله و ،ینیخمامام ایران ،استعمار سرخ وسیاه / 

 

 ؟به امام چه بود زیآم نیواکنش مردم قم پس از انتشار مقاله توه 11
 یتظاهرات روز نوزدهم د و مردم قم روبه رو شد ونیروحان »اطالعات « طالب، ، یبا واکنش فور در روزنامهٔ  زیانتشار مقالهٔ اهانت آم

 زین ونیاز علما و روحان یمجروح و جمع یادیکشته و عدهٔ ز آن، چهارده نفر یمردم شد که ط به ینظام یروهایبه حملهٔ ن یمنته ماه،
 گسترش یافت شدند اما دامنهٔ اعتراض ها دیتبع و ریدستگ

 

ره( )شاهانتشارمقاله ي معروف به ایران واستعمار سرخ وسیاه درروزنامه ي اطالعات علیه امام خمیني  12
 الف ( شاه  ؟توسط چه كسي صورت گرفت؟ 

                                                                                                                                                                                                                                             
 ب( آمریكا                            ج( انگلیس                    د( اسرائیل

 

 کرد؟ جادیدرجامعه ا ییچه واکنش ها 1356دي  17روزنامه ي اطالعات در  زیآم نیانتشارمقاله ي توه 13
 مردم زیدرچهلم کشته شدگان مردم تبر -نمودند امیق زیم مردم تبردرچهلم بزرگ داشت کشته شدگان ق -زیمردم قم وتبر امیق
 شاه برخواستند . هیعل امینها به ق گرشهرستاید -کردند  امیق زدی

به  بیمه تیجنا کیرکس آبادان در  نمای، س13٥7در مرداد  ؟رکس آبادان چه بود؟ چرا نمایعامل فاجعه س 14
 شد؟ دهیآتش کش

 نفر در آتش سوختند 477و  شد
 

درپي فاجعه ي سینما ركس آبادان چه كسي مجبوربه استعفا شد وكدام شخص باتظاهر شعارآشتي ملي به  15
 نخست وزیري منصوب شد؟  

                                                                      
 آموزگار–بختیار       د( بختیار  –آموزگار      ج( آموزگار  –ب( شریف امامي شریف امامي    –الف( آموزگار 

 شعاری ؟ آمد. با چه یمجبور به استعفا شد و به جاي او چه کس داديیآموزگار پس از چه رو 16
عار تظاهر به ش) با یپهلو ادیبرجستهٔ بن ی(از فراماسون ها یامام فیاستعفا شد و جعفر شر رکس، آموزگار مجبور به نمایفاجعهٔ س یدر پ
 منصوب شد یرینخست وز به یملّ  یآشت
 

 داشت؟ ییامدهایچه پ 57فطر  دیتظاهرات گسترده مردم تهران پس از نماز ع 17
 اتحاد و قدرت مردم بود. از یمیعظ شیداد؛ چرا که نما شیرا افزا کایآمر وحشت شاه، دولت و

 چه بود؟ 57 وریشهر 17حادثه  18
 

 بوجود آمد؟ ی، چه اختالفات یمقابله با انقالب اسالم یبر سر چگونگ دیدر درون کاخ سف 19
م، معتقد به کشتار گستردهٔ مرد یملّ  تیامن یوجود داشت. شورا یجدّ  اختالفات یمقابله با انقالب اسالم یچگونگ بر سر دیدر درون کاخ سف

 شده بود یسرکوب مردم و انقالب اسالم کارتر و شاه در یاختالف سبب سردرگم نیا امور خارجه درصدد نفوذ در انقالب بود و و وزارت
 

سولیوان ، آخرین سفیرآمریكا درایران نسبت به سیاست هاي دوگانه ي حقوق بشر وسیاست هاي سركوب  2٠
                                                                     گرایانه آمریكا براي مهار انقالب اسالمي ، چه كسي را متهم به نفاق كرد؟                                           

 ج( ریگان                 د( ویلسونب( كارتر                       الف ( شاه                         
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 ؟ دیکدام واقعه موجب سقوط دولت آموزگار گرد 21
 رکس آبادان نمایب ( فاجعه ستاسوعا و عاشورا                                      ییمای( راهپ الف

 کارتر یاسیباز س ید ( شعار فضا                                              وریشهر 17و  ید 19 امیج ( ق 
 

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 پیروزی انقالب اسالمی:21درس 
 

 از عراق اخراج شد؟ ینیچرا امام خم 1
 ، اقدام به اخراج امام1 کایبا آمر یتوافق محرمانه با شاه و هماهنگ کی یِ عراق در پ میرژ ران،یدر ا یبا روزافزون شدن تظاهرات مردم

 یدرحال نینداد. ا یاجازهٔ ورود به و تیرفت. اّما دولت کو تیبه طرف کو 1357مهر  زدهمیاز آن کشور کرد. امام در س ینیخم
 دبه فرانسه رفتن 1357پانزده مهر  و همراهانش، در ینیامام خم جهیداد. در نت ینم به امام، اجازٔه بازگشت زیبود که عراق ن

 روزيیپ عیتسر چگونه موجب سیازاقامت امام در فرانسه چه بود؟ هجرت امام به پار کایتصور شاه و آمر 2
 امام شد؟

در  بهتر ارتباطات طیخواهد شد اّما شرا انقالب انیاز جر یو ییسبب جدا رانیاز ا ینیبود که دور شدن امام خم نیا کایتصّور شاه و آمر
 شد. شتریها ب امیپ ها راحت تر وآمد. از آن پس، تماس  انقالب یفرانسه، به کمک رهبر

 آن چه بود؟ امدیآمد و پ شیپ یچه اتفاقات 57آبان  زدهیس- 3
 ینظام یروهایتهران، توسط ن و دانش آموزان تظاهرکننده، در دانشگاه انیاز دانشجو یادی، جمع ز 1357آبان  زدهمیدر س

 دندیبه شهادت رس یو انتظام

 ازهاری ،طی نطقی چه اعترافاتی کرد ؟قبل از معرفی  57آبان15شاه در  4
کرد که خطاها و فساد و  ادیاست و سوگند  دهیرا شن « رانیانقالب ملّت اپیام  »اعتراف کرد که ،یسخنان یدر روز پانزدهم آبان، شاه ط

 تکرار نخواهد شد گرید ،یقانون یظلم و ب
 

 و برقراري آرامش چه بود؟ یتیکاهش نارضا یاقدامات ازهاري برل 5
 دایهو رعباسیام رینظ ،یپهلو میرژ از سران بدنام یآرامش، جمع یو برقرار یتیکاهش نارضا جادیا یاقدام برا نیدر اّول ،یازهار

 کردریسابق ساواک را دستگ سیرئ ،یریاسبق و ارتشبد نص رینخست وز ،
 

قطعنامه تظاهرات  شد؟) در یتلق یعموم یهمه پرس کیبه منزله ي  57تظاهرات عاشورا ي  ییچرا برپا 6
 (توجه شد  یبه چه نکات 57عاشوراي 
 ینیبازگشت امام خم ،ینظام سلطنت یمجّدد بر سرنگون یدیقرائت شد، تأک یّللّا بهشت تیروز عاشورا که توسط آ ییمایقطعنامهٔ راهپ

 به مردم بود وستنیپ یبرا دعوت از ارتش، نیو همچن یاسالم یجمهور لیبه کشور و تشک
. 

 خوانده شد؟ یتوسط چه کس 57قطع نامه ي عاشوراي  7
 دعوت از ارتش براي - یجمهوري اسالم لیتشک -بازگشت امام - ینظام سلطنت یکه شامل سرنگون یهللا بهشت تیآ توسط

 به مردم وستنیپ

 (چه بود؟)اختالف رانینسبت به ا کایدولت آمر استیس اریبخت ريیدر دوره ي نخست وز 8
بودند اّما کارتر، وزارت امور خارجه و سازمان  رانیخون در ا یو به راه انداختن جو کودتا یبه دنبال اجرا کایآمر یملّ  تیامن یشورا

 شاه و سوار شدن بر موج انقالب بودند یبه جا اریبخت ینیگزیجا قیمردم، از طر بیبه فکر فر ا،یس
 

 دیسیرا بنو رانیبه ا تیدر مأمور زریژنرال ها فیچه بود؟وظا رانیبه ا زریاعزام ها لیدل 9
 انقالب هیعل ینظام یانجام کودتا و در صورت لزوم، اریاز دولت بخت تیحما یبا سران ارتش، برا یهماهنگ زر،یژنرال ها فهٔ یوظ

 بود. کایموردنظر آمر یِ و حفظ مراکز راهبرد

 شاه وهمسرش پس ازتشكیل شوراي سلطنت درچه تاریخي ازایران گریختند؟   1٠
    

 57آذر 26د(              57ید12ج(            57دي 26ب(             57بهمن12الف(        

 شوراي انقالب چه بود؟ فیوظا 11
 دولت موقّت، نحوهٔ انتقال قدرت لیتشک ،یچگونگ یبه بررس دیشد و موّظف گرد لیتشک»  یانقالب اسالم یشورا« ینیبه دستور امام خم

 دیجد یقانون اساس بیتصو یو فراهم کردن مقّدمه ها

 چه بود؟ رانیفرار در داخل ا نیا امدیو پ ختیگر رانیاز ا یخیشاه در چه تار 12
 سابقه در سراسر کشور برپا شد. مردم یب یجشن و سرور و،یبه دنبال اعالم خبر فرار شاه از راد /1357دی26

 پرداختند. یو شکرگزار یها به شاد لیروشن کردن چراغ اتومب ،ینیریها، پخش نقل و ش ابانیبه خ ختنیر با
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كدام سران گروه هاي سیاسي وروحانیون برجسته ومبارز براي هماهنگي مبارزات به مالقات امام خمیني به  13
                               یکن یاله مهدو تیو ا یاله رفسنجان تیب ( آ           یاله خامنه ا تیو آ یاله طالقان تیالف ( آ               پاریس شتافتند؟

 د( آیت اله بهشتي وآیت اله مطهري    ( آیت اله مطهري وآیت اله طالقاني                          ج
 

 رچه تاریخي به ایران بازگشت؟امام خمیني (ره( د    14
                     58بهمن 22د(              58بهمن 12ج(           57بهمن 22ب(            57بهمن  12الف(

 شد؟ لیولت موقت چگونه تشکد 15
 آن، در شانزدهم بهمن ماهشد و خبر  دولت موقّت، انتخاب ریبازرگان، به عنوان نخست وز یانقالب، مهندس مهد یشورا شنهادیبا پ

 دی، رسماً به اطالع مردم رس

16  

 افتاد؟ یچه اتفاق رانیدر ا 57بهمن 21در 17
 ریو سا ینیامام خم یریدرصدد کودتا بودند تا با دستگ ،یفرماندهان نظام ،ییکایآمر زریبا تالش ژنرال هاچرا که 

 ها، انقالب را شکست دهند. تیشخص

 درچه تاریخي به پیروزي رسید؟ انقالب اسالمي ایران 18
 57 ید 26د(          58فروردین 12ج(        57بهمن 22ب(           57بهمن 12الف( 

  

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 موقت مهندس مهدی بازرگان :دولت22درس
 

 د؟یرس ريیمهندس بازرگان چگونه به نخست وز 1
 منصوب شده بود یریبه نخست وز ینیامام خم انقالب، از طرف یشورا شنهادیبه پ 1357بازرگان که در پانزدهم بهمن ماه  یمهندس مهد

 
 

 امام خمیني (ره( منصوب گردید؟بعد ازپیروزي انقالب چه كسي بعنوان اولین نخست وزیر كشور ازسوي  2
 

 ب( آیت اله خامنه اي         ج( محمدعلي رجایي        د( محمدجواد باهنرالف( مهندس بازرگان       

از طرف امام  یفیبازرگان در نظر گرفت چه بود و دولت او چه وظا ريیکه امام براي نخست وز یشرط 3
 داشت؟

 /یو گروه یدرنظر نگرفتن روابط حزب
 کشور یاسینظام س نییرفراندوم دربارهٔ تع ی. اجرا-2  . ادارهٔ امور مملکت1
 یقانون اساس بیو تصو نیتدو یمجلس منتخبان مردم برا لی. تشک3
 دیجد یملّت، طبق قانون اساس ندگانیانتخابات مجلس نما ی. برگزار4

 شد؟ نییبعد از پهلوي چگونه تع رانیا یاسیس دینظام جد- 4

 درصد رای دهندگان به جمهوری اسالمی رای مثبت دادند  2/98،بیش از 58فروردین 11و1٠بابرگزاری همه پرسی در 

 چنددرصد ازمردم به جمهوري اسالمي راي دادند؟ 58فروردین 12بابرگزاري همه پرسي در 5
 8/92د(                     2/88ج(                      1٠٠/٠ب(               2/98الف( 

 

 است ؟ دهیگرد نییتع یاسالم یبه عنوان روز جمهور یچه روز 6
 بهمن 22د (                نیفرورد 12ج ( بهمن               12ب (                نیفرورد 1٠(  الف

 شد؟ بیو تصو نیچگونه تدو یجمهوري اسالم یقانون اساس 7
 یسابق کشور و مبناها یبه قانون اساس کرد و با توجه یرا بررس یو اسالم یمختلف غرب یکشورها یاساس یمجلس خبرگان، قانون ها

 /را آغاز کرد رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس نیتدو ،یو فکر یاسیس مختلف یگروه ها ندگانینما اتینظر نیهمچن ،یو اسالم یفقه
 

 کدام اصل از اصول قانون اساسی را امام خمینی   ره  ضد دیکتاتوری و مخالف استبداد دانسته اند ؟  8
 اصول مربوط به والیت فقیه
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 شورای نگهبان چه وظایفی دارد ؟ 9
 و تعارض مصّوبات رتیعدم مغا صیشد تا عالوه بر تشخ لیتشک 3نگهبان  یشورا 13٥8در اسفند  د،یجد یبر اساس قانون اساس

 یاسالم یو مجلس شورا یجمهور استیر ،یخبرگان رهبر بر انتخابات مجلس ،یبا احکام اسالم و قانون اساس یاسالم یمجلس شورا
 کند یمردم پاسدار ینظارت و از آرا

 . 

 ، به چه منظور صورت گرفت ؟ ییپس از انقالب اسالم یعموم یمراجعه به آرا نینخست 1٠
نگهبان                                                                    یب (  انتخاب شورا                              رینخست وز نیالف (  انتخاب اول 

 یبه قانون اساس ینوع حکومت مورد عالقه مردم                        د ( را نییج ( تع

 شد؟ لیتشک کیبراي هر یو با چه اهداف ییچه نهادها یانقالب اسالم روزيیپس از پ 11
 یبرا مستضعفان جیو بس یشکل گرفت. سپاه پاسداران انقالب اسالم تینظم و امن یبرقرار با هدف یانقالب اسالم تهٔ یمنظور کم نیبه هم

شد.  سیتأس یجهادسازندگ از روستاها تیو رفع محروم یبه وجود آمدند. به منظور سازندگ یانقالب اسالم یکشور و ارزش ها دفاع از
 تیفعّال ران،یدر ا یسواد یب یکاهش نرخ باال یبرا یسوادآموز از محرومان و نهضت یریبه قصد دستگ ینیامداد امام خم تهٔ یکم نیهمچن

 خود را آغاز کرد

12  

 زد؟  ییدست به چه توطئه ها یبراي مقابله با انقالب اسالم کایآمر 13
 شدند، یم یتلقّ  ،یانقالب اسالم یاصل امام که از ارکان ارانی ،ینیو متفّکران د شمندانیحذف و ترور اند ف،یتضع

جنگ  ،یاقتصاد ۀو محاصر میبه طبس، تحر ینظام ۀآشوب در استان ها، حمل جادیا ها، یاز ساواک تیمخالف، حما یاسیس یگروه ها جادیا
 هشت ساله یلیکودتا و جنگ تحم یطراح ،یانقالب اسالم هیعل یپراکن عهیشا ویغاتیتبل
 

 بودند؟ یعمده اي در انقالب اسالم راتییگروه هاي ضد انقالب ، خواهان چه تغ 14
 انقالب، مسلّح کردن گروهک ها و انحالل ارتش. یشورا بیدر ترک رییتغ
 

 د؟یرا نام ببر یمعروف مخالف جمهوري اسالم یاسینام چند گروه س 15
 حزب خلق بلوچستان -حزب خلق عرب در خوزستان  -حزب دموکرات در کردستان - جانیحزب خلق مسلمانان درآذربا

 

 د؟یپس از انقالب را نام ببر یاسیگرو ههاي س نیتر یاصل. 16

 حزب خلق بلوچستان -حزب خلق عرب در خوزستان  -حزب دموکرات در کردستان - جانیحزب خلق مسلمانان درآذربا-

 
بارزترین نمونه ي آشوب هاي منطقه اي كه توسط عوامل استكبار ، به منظور تجزیه ي بخشي ازمیهن اسامي  17

 طراحي شد، كدام غائله بود؟                    
 ج( مجاهدین خلق           د( كمونیست هاب( كردستان             الف( بلوچستان              

 ؟چه بود یگروه هاي ضد انقالب اسالم شتریوجوه مشترك ب 18
 نمودند. یبه ظاهر چنان م ایداشتند و  یستیچپ و مارکس تی. اغلب ماه1
 وابسته بودند. یالملل نیب ای یمنطقه ا یچند قدرت خارج ای کی. هرکدام به 2
 کردند یسوء استفاده م یزیو فتنه انگ یدر جهت تفرقه افکن یو قوم یمذهب ی. از تفاوت ها3

 موجب استعفاي دولت موقت )دولت بازرگان( شد؟ یچه عوامل 19
تسخیر النه جاسوسی امریکا در ایران  -2اعتراض گروههای سیاسی و انقالبی به مالقات محرمانه بازرگان با مشاور کارتر -1

 توسط دانشجویان پیرو خط امام

 چه عواملي باعث استعفاي مهندس بازرگان گردید؟ 2٠
                      الف( مالقات محرمانه ي او بامشاور امنیت ملي كارتر               ب( ورودشاه به آمریكا                                

 د( موارد الف وب صحیح استج( تفكرات غرب گرایانه                                                   

21  

 سپرده شد؟ یمملکت به دست چه کس انیبازرگان جرپس از استعفاي 
 .ینیشوراي مملکت سپرده شد توسط امام خم به

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :اوّلین دورۀ ریاست جمهوری23درس
 

 که بود؟ و چگونه انتخاب شد؟ رانیجمهور ا سییر نیاول 1
پانصد هزار رأى، به عنوان اّولىن  ابوالحسن بنى صدر با بىش از ده مىلىون و( 1358بهمن ) یجمهور استیدوره انتخابات ر نیدر اّول

 رئىس جمهور اىران انتخاب شد
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 داشت؟اولین رئیس جمهور ایران پس ازپیروزي انقالب اسالمي چه نام  2
 ج( محمدعلي رجایي        د( محمدجواد باهنرب( ابوالحسن بني صدر            الف( آیت اله خامنه اي       

 
 چرا امام خمینی  ره فرماندهی کل قوا را به بنی صدر واگزار نموندند ؟ 

 نىز، به سبب شراىط خاص کشور و وجود آشوب در استان هاى گوناگون، امام خمىنى
 را به بنى صدر واگذار کرد اىنکه در اىن شراىط وىژه بىش از هر مرحله به تمرکز قوا نىاز است، مقام نىابت فرماندهى کّل قوا با اعالم

 

 صدر دسته بندي احزاب و گروه ها چگونه بود؟ یجمهوري بن استیدر دوره ي ر 3
و نىروهاى مخالف اىن جرىان شامل لىبرال ها و نىروهاى  اسالمجرىان هاى سىاسى به دو جناح کلى تقسىم شدند: نىروهاى انقالبى و مدافع 

 چپ

هاي  رویو ن برالیل انیاصولگرا و جر روهايین نیب یصدر چه اختالفات یجمهوري بن استیدر دوره ي ر 4
 چپ بروز کرد؟

 

 انجام شد؟ یو باچه هدف یطیدر چه شرا ینقالب فرهنگا 5
انقالب، به پىشنهاد دانشجوىان مسلمان، دانشگاه ها را موقّتاً تعطىل کرد تا به مدىرىت آنها  شوراى،  1359به همىن دلىل در اردىبهشت سال 

اىجاد تحّول در  بدهد. در تارىخ انقالب، پاک سازى گروه هاى ُمعاند که در مراکز دانشگاهى نفوذ کرده بودند و همچنىن ینظم و سازمانده
 شناخته مى شود.انقالب فرهنگی  درس هاى آموزش عالى، با عنوان

 

 جمهوري عزل شد؟ استیصدر چگونه از ر یبن 6
 بعد از انکه امام بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد  مجلس بر اساس قانون به ایشان رای عدم صالحیت داد ند

 ترور شخصیت درانقالب اسالمي ایران ازچه زماني شكل گرفت؟ 7
 

 ج( دردهه ي اّول            د( دردهه ي دّومب( بعد ازپیروزي انقالب          الف( قبل ازپیروزي انقالب      

شدندو توسط چه  هاي طراز اول کشور ترور تیاز شخص کیکدام یکیزیدر مرحله ي اول ترور هاي ف- 8
 گروهی ؟

 ایه اله مفتح –شهید عراقی  –ایه اله مطهری  -گروهک فرقان/ سهبد قرنی

 توسط کدام گروه انجام گرفت ؟ یاله مطهر تیترور آ 9
 د ( فرقاناسالم                انییخلق              ب ( حزب توده            ج ( فدا نی( مجاهد الف

 

 انجام شد؟ یتوسط چه گروه 1358تهاي مهم کشور در اول سال  یترور شخص 1٠
 فرقان . گروه

 

 انجام شد؟  رانیدر ا یتوسط چه گروه رانیدوم ترورها در امرحله  11
 خلق نیسازمان مجاهد توسط

 ترورهاي روحانیون وشخصیت هاي سیاسي ومبارز انقالب توسط كدام گروه ها صورت مي گرفت؟ 12
 

 د( كمونیست»    فرقان«ب( حزب توده        ج( گروهك چپ  التقاطي الف( گروه مجاهدین خلق        

 افتاد؟ یچه اتفاق 6٠سال  ریهفت ت 13
 انفجار مقر حزب جمهوری اسلمی و به شهادت رساندن ایه اله بشتی و یارانش

 ؟افتاد یچه اتفاق 6٠سال  وریشهرو 8 14
 انفجار مفر ریاست جمهوری و به شهادت رسیدن رجایی و باهنر

 كدام یك از شخصیت هاي زیر ازشهداي محراب محسوب نمي شوند؟ 15
 

 د( آیت اله طالقانيالف( آیت اله دستغیب        ب( آیت اله مدني        ج( آیت اله صدوقي           

 زدند؟ ییبراي سقوط انقالب دست به چه اقدام ها یدشمنان انقالب اسالم 16
 کتاب  2٠7و2٠6رجوع ص

 چه بود و چرا ناکام ماند؟ رانیبه ا یعلت حمله نظام 17
برخورد ىک هواپىما با ىک چرخ بال، هردو منهدم  توفان شن آغاز شده و آنها را دچار حىرت کرده بود. در اثر /ها بهانهٔ نجات گروگان

 ساىرىن فوراً منطقه را ترک کردند و شدند و هشت تن از متجاوزان در آتش سوختند
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 كودتاي نوژه ي همدان بابرنامه ریزي كدام سازمان اطالعاتي طرح ریزي شد؟ 18
 ج( ساواك                       د(کا.ِگ.بِ ب( سیا                 موساد                    الف( 

 د؟یده حیکودتاي نوژه را مختصر توض 19
کودتا گرفتند تا از طرىق اشغال و ىا بمباران مراکز مهّم کشور،  دشمنان انقالب تصمىم به اجراى ران،یبه ا یدر حملهٔ نظام یپس از ناکام

 «کودتاى نُوژه » عامالن اىن کودتا که به انقالب را ىکسره کنند جمله قم، تهران و اقامتگاه امام، تکلىف از
از پاىگاه هواىى شهىد نوژٔه همدان، عملىات خود را آغاز کنند و با ساقط کردن نظام،  1359«. است، بنا بود در بىستم تىرماه  معروف

 در اىران برقرار سازنداصطالح سوسىال  دمکرات را  حکومتى به
 

2٠  

 ست؟یچ رانیا زیکشورهاي استعماري با برنامه ي هسته اي صلح ام یو برخ کایمخالفت دولت آمر 21
 نداشته باشند یدانش دسترس نیکشورها به ا گریخودشان باشد و د اریدانش در اخت نیخواهند انحصار ا یکشورها م نیا

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خینمونه سواالت متن دروس کتاب تار

 :جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران24درس
 کشور عراق چگونه تاسیس شد ؟ 1

 به نام یبغداد، موصل و بصره، کشور سه استان بیش، از ترک 1298شد و در سال  هیتجز یعثمان یاّول، امپراتور یپس از جنگ جهان
 انگلستان قرار گرفت.  میسلطهٔ مستق ریشد که ز سیتأسعراق  

2  

 مورد توجه قرار داد؟ 598سازمان ملل متحد براي نخستین بار كدام خواسته ي ایران را درقطعنامه ي  3
 متجاوز نییالمللي پس ازآتش بس                            ب( تع نیبه مرزهاي ب نيیالف( عقب نش

 است حیغرامت براي عراق                                                      د( موارد الف وب صح نیی( تعج

 امام خمیني (ره( بنیان گذار جمهوري اسالمي درچه تاریخي رحلت نمودند؟ 4
 67خرداد14د(                 67خرداد 13ج(          68خرداد 14ب(                   68خرداد 13الف(

 

  د؟یسیرا بنو یلیآغاز جنگ تحم خیتار 5
 1359وریشهر 31

 را به تصرف در آورد و کدام شهر ها را اشغال نمود؟ رانیارتش عراق کدام استان هاي ا  6
 مثل خرمشهر را اشغال و آبادان را محاصره نمود یی، کردستان و خوزستان را به تصرف درآورد و شهرها المی، ا کرمانشاه

 شد؟ رانیهاي در خاك ا شرفتیارتش صدام به پ یلیچرا در ابتداي جنگ دولت تحم
 جنگ نداشت و ارتش منسجم نبود یهنوز آمادگ رانیا

 در جبهه ي جنگ چه بود؟  رانیا یدرپ ییهاي پ روزیپ جهینت 7
 ، آزادي خرمشهر ، شکسته شدن محاصره آبادان بود یوحدت مل تیتقو

 سر داد؟  یصدام چه موقع نداي صلح خواه 8
 ها را به عقب راندند . یعراق یدرپ یهاي پ رزيیپس ازپ یرانیا روهايیکه ن یزمان

 

 آتش بس را قبول نکرد؟ * رانیچرا در ابتد ا 9
 ها را به یرانیصدام هزاران نفر از ا-3قبا بود  دیصدام در صدد تجد-2ها بود  یدر تصرف عراق رانیاز ا اديیهنوز بخ شهاي ز رایز 1-

 رسانده و خانواده هاي آنها هنوز داغ دار بودند شهادت

  رفت؟ی"سازمان ملل راپذ 598"قطع نامه  رانیچرا ا 1٠
 متجاوز نییتع-2پس از آتش بس  یالملل نیبه مرزهاي ب ینیعقب نش-1 لیبه دل رفتیذقطع نامه را پ نیا رانیا 1367ماه  ریت در
 

 شد؟ یرهبر جمهوري اسالم یچه کس ینیپس رحلت امام خم 11
 کرد میرا به دقت دنبال خواه ینیبود که هدف و راه امام خم نیاو ا امیپ نیهلل خامنه اي و اول تیآ حضرت

 @tarikheman3من " خی"تاریکانال تلگرام ریمرند /مد– خیتار ریدب-اقدم یکننده :احمد اسد هی/ته رانیمعاصر ا خیتارنمونه سواالت متن دروس کتاب 

 

 آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی:25درس
 

 نخستین آرمان انقالب اسالمي چیست؟ 1
 عدالت                 د( جمهوري اساميب( آزادي وآزادگي                 ج( الف( استقال                    
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 مهمترین شاخصه ي رسمي وقانوني مشاركت سیاسي مردم ایران چیست؟ 2
 الف( انتخابات          ب( تشّكل هاي حزبي          ج( تشّكل هاي مذهبي        د( شركت درراهپیمایي ها

 اقتصادایران دردوران قبل انقالب چگونه بود؟ 3
 ب( وابسته وتك محصولي بود       ج( وابسته به غرب بود       د( وابسته به شرق بود          الف(بیماربود

 

 چه بود؟ یو عمده انقالب اسالم یهدف هاي اصل 4
 ی،آزادي ، جمهوري اسالم استقالل

 

 د؟یابعاد استقالل را نام ببر 5
 استقالل اقتصادي-3 یاسیاستقالل س-2استقالل فکري  1-

 فکري به چه مفهوم است؟استقالل  6
 رفتشیو پ یتوانند به سازندگ یبا و پشت کار خود م زیندارند و آنها ن یبر آن ها برتري ذات گانگانیمعنا که مردم باور کنند ب نیبه ا

 برسند

7  

 استالل فکری امام خمینی   ر ازابعاد استقالل کدام یک را شرط اول دانسته اند ؟
 د؟یده حیرا توض یاسیاستقالل س 8

 نباشند گانگانیراه و روش هاي کشور تابع ب نیب نییو مسئوالن کشور در تع رانیمد یعنی

 ست؟یاستقالل اقتصادي چ 9
 گریبه کشورهاي د یاسیدر ابعاد گوناگون س ینداشتن وابستگ یعنی

 ست؟یآزادي چ  1٠
 و خود است اما آزادي بر مبناي منطق وعقل سازگار گرانید یفردي و اجتماع لیآزادي هاي اص یکننده برخ یاست نف عبارت

 دارد نیفرا تر از ا یو مفهوم ستین

 باشد؟یبه چه معنا م ینیمردم ساالري د 11
 باشد یاسالم نیقوان تیبر اساس آراي مردم و حاکم یعنی

 * د؟یسیرا بنو یانقالب اسالم یاسیدست آورد هاي س 12
 یاسیاستقالل س – یقانون اساس نیتدو – یاستقرارنظام جمهوري اسالم –وابسته  میرژ رییتغ

 بود؟ ییدر دوران قبل از انقالب بر چه مبنا رانیااقتصاد   13
 نفت فروش

 * د؟یرا نام ببر یانقالب اسالم یچند مورد از ابعاد فرهنگ  14
 یتیترب یگسترش کانون هاي فرهنگ –مردم  یسطح آگاه شیافزا -مطبوعات  رشد

 د؟یسیچند مورد از دست آوردهاي مهم اقتصادي انقالب را بنو 15
 و جاده ها . ی، رفاه یامکان بهداشت هیتوص-3توجه عمران روستاها -2کاال  شتریب دیتول 1-

 * د؟یرا نام ببر یانقالب اسالم یو علم یدست آور دهاي فن نیو بزرگ تر نیاز مهم تر 16
 به فناوري هسته اي یابی دست
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