
 

        تاریخ معاصر ایران :سواالت درس

  دقیقه 60: مدت نام و نام خانوادگی     

  5/1هرکدام از دو دولت ایران و فرانسه بر اساس معاهده فین کن اشتاین چه تعهداتی داشتند؟ – 1

  نمره5/1چرا شیخ فضل اهللا نوري از صف طرفداران مشروطه جدا شد؟ و چه خواسته اي مطرح کرد؟ )الف -2

  نمره 5/0شهرهاي کشور بود؟ چرا یکی از خواسته هاي مهاجرین هجرت کبري، ایجادعدالتخانه در همه ي ) ب

  نمره1دو ویژگی بارز دوره دوم مشروطه را بنویسید؟  -3

  نمره 1پاسخ دهید؟) خیر ( یا ) آري( به عبارات زیر با  - 4

 ظهور سلسله وابسته پهلوي، یکی از پیامدهاي مشروطیت بود؟ - 

 شکست هاي ایران از روسیه یکی از زمینه هاي نهضت مشروطه بود؟ - 

 مین شاه قاجار،میرزا ابوالقاسم فراهانی بود؟صدراعظم چهار - 

  نهضت مشروطه با صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه به پیروزي رسید؟ 1324جمادي الثانی 14در  - 

  نمره 1: صحیح یا غلط بودن هاي عبارت هاي زیر را مشخص کنید -5

 .آغاز شددر جریان مشروطیت، مقاومت اصلی مردم علیه محمدعلی شاه از اصفهان  - 

 .براي برقراري حکومت اسالمی بود نهضتی که علماي دین در دوره مظفرالدین شاه برپا کردند، - 

 .در دوره رضاشاه، رواج ملی گرایی افراطی براي مبارزه با اسالم بود - 

  .انگلیسی ها پس از جنگ جهانی اول به بهانه حضور نیروهاي روس، نیروهاي خود را در ایران نگه داشتند - 

  نمره 5/1حکومت فردي و خودکامه ي رضاشاه چه مشخصاتی داشت؟:فال -6

  نمره1) مورد4(کدام اقدامات رضا شاه براي هویت زدایی از جامعه ایران صورت گرفت؟: ب

  نمره1) دو مورد(کدام عامل باعث کاهش انگیزه هاي کشاورزان در دوره رضاشاه براي تولید بیشتر شد؟  -7

  نمره1میدان مبارزه با استبدادرضاخان که بود؟ و چه سرنوشتی پیدا کرد؟سرسخت ترین فرد در :الف- 8

  5/0ش چه بوده است؟1299الزمه ي تغییر حکومت از نظر انگلیسی ها بعداز کودتاي : ب

ن تحول بر مردم حکومت می کردند، دورا............. نمره          عصري که در آن شاهان قاجار با 1: عبارت زیر را تکمیل کنید - 9
برقرار شده بود و ایرانیان به طور ................ در تعدادي از کشورها حکومت . در سراسر جهان بود.............. هاي فکري و 

  .این نهضت ها و رویدادهاي فراگیر قرار داشتند.................... مستقیم یا غیرمستقیم



 

  5/1و پیروز شد؟ ستنهضت تحریم تنباکو در چه شرایطی به بار نش -10
  

  نمره 1کدام جنبش هاي ضداستعماري در سالهاي پس از شروع جنگ جهانی اول در ایران به  وجود آمد؟ -11
  

  نمره 1دو مورد از اقدامات امیر کبیر در زمینه کسب دانش هاي جدید و آوردن صنعت به ایران را ذکر کنید؟ -12
  نمره 4: سواالت تستی -13

  :دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار این گزینه است مهمترین رویداد - 1
  ها به اروپا   آشنایی تدریجی ایرانی:ب                                   جنگ هاي ایران وروسیه :الف

  سفربه اروپا: د              ج دخالت هاي گسترده بیگانگان در امور ایران  
  :از مفاد عهدنامه ارزنه الروم است -2

  حمایت روسیه از ولیعهد ایران : ب          محروم شدن ایران از کشتیرانی در دریاي مازندران  :الف
  حق کشتیرانی ایران در اروند رود: د                                       کمک مالی و نظامی به ایران : ج
  اولین روزنامه ایران چه نام داشت و ناشر آن که بود؟ -3
پرورش،میرزا محمدعلی : د کاغذ اخبار،میرزا صالح شیرازي : ج مویداالسالم کاشانی  حبل المتین،: تفاقیه، امیر کبیر    بوقایع ا: فال

  تربیت
  ؟نبوده استکسانی که با نوشته هاي خود در ترویج مشروطه خواهی نقش داشته اند، از - 4

  شیخ هادي نجم آبادي: د  میرزا یوسف مستشارالدوله    :ج   میرزا فتحعلی آخوندزاده   : ب   میرزا ملکم خان  : الف
  :تغییر کاله و لباس مردم در دوره رضا شاه بخشی از این برنامه بود -5

  مبارزه با دین در جامعه: د    ضربه زدن به هویت ملی   : ج     همرنگ شدن با اروپا   : ب  شبیه سازي مردم    : الف
  نیست؟ اساس پیمان سعدآباد در دوره رضاشاه از دست داد،از مناطقی که ایران بر  -6

هایی از شرق بخش: جزایر سه گانه خلیج فارس  د: جبخشی از ارتفاعات آرارات : ب اروند رود برچشم پوشی از حق حاکمیت : الف
  ایران

شد،بعد از لغو کدام قرارداد بسته  ایران و انگلیس که در دوره رضاشاه باظاهري وطن پرستانه منعقد) ش 1312(م  1933قرارداد  -7
  شد؟
  تالبوت: د     التاري     : ج    دارسی      : ب    رویتر   : الف

  :این گزینه است 1320بهانه متفقین براي اشغال ایران در شهریور  - 8
  نجات شوروي: ب                 بی طرفی ایران در جنگ       : الف

  عدم اخراج آلمانی هاي ساکن ایران: د                     گرایش رضاشاه به آلمانی ها : ج
  

  موفق باشید
  

 


